
 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑. กำรวิเครำะหค์วำมเสีย่งในกำรเกิดกำรทุจริตในองคก์ร  
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง           
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ี
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

     การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตขอ ง
บุคคลเหล่านี้ 

 

๔) การผูกขาด… 



๒ 

 

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

๕) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักกำรและเหตผุล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง 
๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้ เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  ก าร จัด ต้ั งอ ง ค์ ก ร ต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ      

ว่าด้วยการป้องกัน..... 



๓ 

 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน    
ท้องถิ่น 

๒) เพื่อยกระดับจิตส านึก..... 



๔ 

 

 ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  รวมถึงประชาชนในต าบล 
 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติ ราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
๔. เป้ำหมำย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
ขามสะแกแสง  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบล        
ขามสะแกแสง  ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริต  และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
ขามสะแกแสงรวม  ถึงประชาชนในต าบล   มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม                
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

ส่วนท่ี  ๒..... 



๕ 

 

    ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

๑. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

๑ .๑  ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ ายประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถ่ิน 

๑.๑.๑.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
(๑) โครงการบรหิารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(๒) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
 

๑.๑.๒ ด้วยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(๑) โครงการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร อบต.ขาม
สะแกแสง 
 

๑.๑.๓ ด้วยกำรไม่
กระท ำใหเ้กิดกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(๒) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มคีวาม
เข้าใจเก่ียวกับ Conflict 
of Interest” 

 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 

 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 

 
15,00๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 

15,00๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 

 รวม ภำรกิจตำม
มิติ  ๑.๑ 

จ ำนวน  ๓  โครงกำร 
          ๑  กิจกรรม 
           ๑ มำตรกำร 

15,00๐ 15,00๐ 15,00๐  



๖ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๑.๒ การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

๑.๒.๒ ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
๑) โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
 

๑5,๐๐๐ 
 
 

 

 
  

๑5,๐๐๐ 
 

 

  
 

๑5,๐๐๐ 
 
 

 

 

 รวม ภำรกิจตำม 
มิติ ๑.๒ 

จ ำนวน ๑ โครงกำร ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐ ๑5,๐๐๐  

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ ในความซื่อสัตว์
สุจริต 
๑) โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านทุจริต 
๑.๓.๓..ให้มีจิตสาธารณะ 
(๑) โครงการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

 

 
 

รวม ภำรกิจตำม
มิติ ๑.๓ 

จ ำนวน 2 โครงกำร ๒2,๐๐๐ ๒2,๐๐๐ ๒2,๐๐๐  

   
รวม มิติ ที่ ๑ 

 ๑ มำตรกำร  
๑ กิจกรรม 
6 โครงกำร  

52,๐๐๐ 52,๐๐๐ 52,๐๐๐  

มิติ ๒ 
  

ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๐ ๐ ๐  

 รวมภำรกิจตำม
มิติ ๒.๑ 

จ ำนวน ๑ กิจกรรม 
 

๐ ๐ ๐  



๗ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๒.๒ มาตรการ

สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่ง
ในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
(๑) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
(๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
(๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
(๔) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

๒.๒.๓.สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
(๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
(๒) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(๓) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
(๔) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ ๒.๒ 

จ ำนวน  ๓  มำตรกำร 
           ๖  กิจกรรม 
           ๒  โครงกำร 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  

  
๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ 
ใช้อ านาจหน้าท่ี        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ทีดี่ 

 
๒.๓.๑ จัดท าแผนภูมิ 
ข้ันตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ท่ี
ท าการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๑) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(๒) โครงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 



๙ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 
๒.๓.๒ มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(๑) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(๒) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายก  อบต. 
(๓) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต.  ปลัด  อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
๐ 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ ๒.๓ 

 

จ ำนวน  ๓  มำตรกำร 
          ๑  กิจกรรม 
          ๑  โครงกำร 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์  
 
 

 
๒.๔.๒. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถ่ิน 
(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
๒.๔.๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ด ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ ๒.๔ 

 

จ ำนวน ๒ กิจกรรม ๐ ๐ ๐  



๑๐ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการ

จัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

๒.๕.๑.ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
(๑) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(๒) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ  อบต.ขามสะแกแสง” 
 
๒.๕.๒. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจงัหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน       
(๑) กิจกรรม ใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 
(๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอสิระ” 
(๓) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

๒.๕.๓. ด าเนินการให้มีเจ้า
ที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
(๑) มาตรการ “ด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ อบต.ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ ๒.๕ 

จ านวน  ๔  มาตรการ 
           ๒  กิจกรรม 

๐ ๐ ๐  

  
รวม มิติที่ ๒ 

 ๑๐ มำตรกำร  
๑๒ กิจกรรม 
 ๓  โครงกำร 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐  

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

๓.๑.๑.จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
(๑) โครงการจัดท า
ค่าบริการพ้ืนที่เว็ปไซต์
รายปีและค่าธรรม 
เนียมข่ือโมเมนเนมรายปี 
เว็ปไซต์ ของ อบต. 
 (๒) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ  อบต.” 
(๓) โครงการใหค้วามรู้ 
ให้ความรู้แก่พนักงาน  
อบต.  และประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล

 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
๐ 

 



๑๒ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐” 
  

๓.๑.๒.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
(๑) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลงั” 
  

๓.๑.๓. มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน                             
(๑) โครงการจัดท า
วารสารประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ ๓.๑ 

จ านวน  ๒  กิจกรรม 
          ๔   โครงการ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



๑๓ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระ 
ทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถ่ิน 
(๑) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 
(๒) กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของ อบต. 
 

๓.๒.๒.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 
(๑)โครงการ  อบต.
เคลื่อนที่ 
 

๓.๒.๓. มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผูร้้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการได้รับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๑) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 

 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ ๓.๒ 

จ ำนวน  ๒  กิจกรรม 
          ๒  โครงกำร 
 
 

๐ ๐ ๐  

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน

๓.๓.๑.ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
(๑) มาตรการแต่งต้ัง

 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
๐ 

 
 
 
 
๐ 

 



๑๔ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ท้องถ่ิน คณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนา  อบต. 
(๒) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าป ี
(๓) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
 

๓.๓.๒. ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ 
(๑) มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 

๓.๓.๓.ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ  อบต. 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐ 
 
 
 
 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ ๓.๓ 

จ านวน  ๒  มาตรการ 
          ๓   กิจกรรม 

๐ ๐ ๐  

   
รวม มิติที่ ๓ 

๒ มำตรกำร  
๗  กิจกรรม 
๕ โครงกำร 

 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐  

๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑.มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
(๑) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ประจ าป ี

 
 
 
 
๐ 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 

 
 
 
 
๐ 
 
 

 



๑๕ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(๒) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 
 
๔.๑.๒.มกีารติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้
มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบรหิาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
(๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
  

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
๐ 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ ๔.๑ 

จ ำนวน  ๑  กิจกรรม 
           ๒  โครงกำร 

๐ ๐ ๐  

  
๔.๒ การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

 
๔.๒.๑.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
(๑) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง 
การโอน ย้าย 
 
๔.๒.๒.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหา

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
(๑) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ  อบต. 
 

๔.๒.๓.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
๐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
๐ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 
 
๐ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

๐ 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ ๔.๒ 

 
 

จ ำนวน ๑ มำตรกำร 
         ๒ กิจกรรม 

๐ ๐ ๐  

 ๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

๔.๓.๑.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 (๑) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

๔.๓.๒.ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

(๑) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิก  อบต. 

๐ ๐ ๐ 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ ๔.๓ 

จ ำนวน ๒ กิจกรรม 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ ทุจริต 

๔.๔.๑.ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(๑) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอรร์ัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
(๒) มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 

๔.๔.๒.บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
(๑) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
๐ 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 

 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ ๔.๔ 

จ ำนวน ๒ มำตรกำร 
         ๑  กิจกรรม 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  

   
รวมมิติที่ ๔ 

๓ มำตรกำร  
๖  กิจกรรม 
๒ โครงกำร 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐  

 
รวมทั้ง ๔ มิติ 

๑๖ มำตรกำร 
๒๖ กิจกรรม 
๑6 โครงกำร 

80,๐๐๐ 80,๐๐๐ 80,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

มิตทิี่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจรติ 
 ๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๑.๑.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนในท้องถ่ิน 
 

โครงกำรที่ ๑ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้  (Accountability) ห ลักความมี ป ระ สิทธิภ าพ  (Efficiency) และห ลักการมี ส่ วน ร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงจัดท า
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 



๑๙ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๒๐ 

 

โครงกำรที่ ๒ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัด  อบต. และพนักงาน 
 ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

๔. เป้ำหมำย 
 พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. ระยะเวลำ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 ๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

๗. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

๘. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

 



๒๑ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 ๑๐.๓ พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตาม
 ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๑.๑.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 

โครงกำรที่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำม
สะแกแสง 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่     

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้นในหมวดท่ี ๕ มาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายท่ี ๘ การบริหารจัดการท่ีดีระบุไว้ว่า 
๘.๑.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ต าแหน่งท่ีมีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงในระบบราชการ
รวมท้ังจะวางมาตรการส าหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน และ ๘.๑๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมท้ังป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาค
ราชการเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่  

ข้อ ๒ การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงดีงามเพื่อส่วนรวม 
ข้อ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ ๑๑ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ ๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



๒๓ 

 

 
 

 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังกวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
 ข้อ ๒๙๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ท้ังนี้เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุก
คนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นศรัทธา เช่ือถือไว้วางใจ ยกย่องและช่ืนชมของสังคม และ
ประชาชนท่ัวไป 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ในการน านโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บัง
เกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีส าคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปช่ัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและ            

ธรรมาภิบาล ท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

๒.๒ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๓ เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ท่ีได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๔. เป้าหมาย     
           พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง       
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

๖. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖2-๒๕๖๔ 

 

๗. งบประมาณ 
15,๐๐๐  บาท 
 



๒๔ 

 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและ            

ธรรมาภิบาล ท่ีบัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

๘.๒ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปช่ัน ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  

๘.๔ ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๑๑.  กำรประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

๑.๑.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงกำรที่ ๑ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
 



๒๖ 

 

๔. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

โครงกำรที่ ๒ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ี
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีน าสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริต  คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการ
ท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หาก
ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าท่ีท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม 
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง 
 ๓.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 



๒๘ 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ๒. ออกแบบกิจกรรม 
 ๓. จัดเตรียมเอกสาร 
 ๔. ด าเนินการจัดประชุม 
 ๕. สรุปรายงานการประชุม 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนกึและควำมตระหนักแกป่ระชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิน่ 
 
๑.๒.๒.ในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ  
 

โครงกำรที่ ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

“ดินและน้ า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักด์ิ รัก
ดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปช่ัวกาล” ค าขวัญพระราชทานท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นักอนุรักษ์” 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  (๒๔)  การจัดการ การ
บ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป้าไม้ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ตระหนังถึงความส าคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงบูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน  ได้จัดท า 
“โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม”  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 
๓.  วัตถุประสงค์                         

๑ เพื่อใหเ้ยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

๒  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพื้นท่ี 

๓  เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
๔  เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
๓. กลุ่มเป้ำหมำย                  

เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี    
 
 



๓๐ 

 

๔. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย  

  
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร    
 ปีงบประมาณ ๒๕๖2-๒๕๖๔ 

   
๖. สถำนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ๑5,๐๐๐ บาท 

 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
           ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
  
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                                    

๑  เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

๒  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพื้นท่ี 

๓  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
๔  เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๑ 

 

๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนกึและควำมตระหนักแกเ่ดก็และเยำวชน 
 

๑.๓.๑. ในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร : กำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาท่ีเกิดขึ้น
และพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙)      
จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 
๖ ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

๔. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 เชิงคุณภาพ 



๓๒ 

 

 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ี
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 ๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงก าหนด 
 ๕.๕ ท าพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๒,๐๐๐ บาท 

๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีส่ือถึง
การต่อต้านการทุจริต 
 ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

๑.๓.๓.ให้มีจิตสำธำรณะ 
  
๑.  ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

๒.  หลักกำรและเหตุผล 
สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมท่ีหล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการก าหนดคุณค่าการเป็นผู้สืบทอดทางศาสนา 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญ่ขึ้นเพื่อการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ เด็กเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจ
ของพ่อแม่ เป็นสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานท่ีต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปกป้องคุ้มครองกันอย่างเต็มท่ี 
องค์ประกอบและส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างขึ้นได้หล่อเล้ียงเด็กไทยในอดีตให้เป็นลักษณะท่ีงดงาม เกิดคุณค่า สร้าง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณ์ประจ าชาติหลายประการไม่ว่าจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนโยน ยิ้ม
ง่าย เป็นมิตร มีน้ าใจ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักสัมมาคารวะ  วางตนให้เหมาะสม รู้จักประมาณตน ด าเนิ น
ชีวิตท่ีเรียบง่าย เคารพตนเองและผู้อื่น เป็นต้น 

ปัจจุบันความงดงามและคุณค่าของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจ านวนมากเริ่มผุกร่อนหมดความหมาย
และก าลังถูกสังคมแบบใหม่  หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม่กับเด็กไทย และยิ่งรุนแรงหนักขึ้น
ในระยะหลังจากประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา ปัญหาเด็กและ
เยาวชนท่ีเกิดขึ้นมา เช่น ปัญหายาเสพติด  เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ฯลฯ เป็น
เรื่องท่ีต้องร่วมกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน จ าเป็นจะต้อง
สร้างพลังชุมชนให้กลับมาเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพื่อดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ ตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีต้องส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงของสังคม
ท่ีมีอยู่ตลอดเวลา 
 อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขถึงฉบับท่ี  ๑๓  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  
๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  ๕๐  ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย  
เทศบาลต าบล  มีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลต าบลดังต่อไปนี้  ข้อ(๘)  บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงได้เล็งเห็นความส าคัญในส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน ขึ้น 
    

๓.  วัตถุประสงค์ 
                ๑  เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา หลักธรรม 
มารยาทพิธีฯทางศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 
       ๒  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทราบถึงหลักการของศาสนาท่ีถูกต้อง  
                ๓   เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ ให้อภัย 
                ๔  เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาปรับเปล่ียนทัศนคติ การด าเนินชีวิตให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา 
   ๕  เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตส านึกโตไป ไม่โกง 
 ๔.  เป้ำหมำย 
              เด็กและเยาวชน ในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 



๓๔ 

 

   

 ๕.  วิธีด ำเนินกำร 
๑ แต่งต้ังคณะท างานท่ีประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น  
๒ ก าหนดงานแผน วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
๓  เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ 

          ๔  ด าเนินโครงการตามตารางการฝึกอบรม 
๕  ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาท่ีพบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารต่อไปทราบ 
 

๖. กิจกรรม 
          ๑ บรรยายธรรมเสริมสร้างความรู้ทางศาสนา                       
          ๒  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แง่คิดการด ารงชีวิต 
          ๓  บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด 
          ๔  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาสนา   
 ๕  กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 ๖  กิจกรรมสันทนาการ  และนันทนาการ 
๗.  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
๙.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
            กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   
 ๑๐. งบประมำณ 

ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ๕,๐๐๐.-บาท 
๑๑.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            ๑ เด็กและเยาวชนจะสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯทางศาสนาได้
อย่างถูกต้อง 
           ๒ เด็กและเยาวชนจะทราบและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังหาแนวทางแก้ไขในการ
ป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด 
           ๓ เด็กและเยาวชนสามารถจะน าความรู้ท่ีได้มาปรับเปล่ียนทัศนคติ การด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา 
          ๔ เด็กและเยาวชนจะมีความพร้อมด้านการอยู่ในสังคม และรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของสังคม 
 ๕  เด็กและเยาวชนจะมีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตโตไปไม่โกง   
 ๖  เด็กและเยาวชนเสริมสร้างความรู้ การอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ  การให้อภัย 
 



๓๕ 

 

มิตทิี่ ๒ กำรบรหิำรรำชกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติของผูบ้รหิำร 
   
 

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร



๓๖ 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล         
ขามสะแกแสง  ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖.๓ จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๓๗ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

        ๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบิัตริำชกำร 
 ๒.๒.๑ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองกำร
บรรจุแต่งต้ัง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

 
โครงกำรที่ ๑ 

 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ขามสะแกแสง 
 ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน                   
๑ มาตรการ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 



๓๙ 

 

 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
 ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของโนนเมือง   จ านวน ๑ มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ ๓ 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

โครงกำรที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายก  อบต., ปลัด  อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ี ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาล  มีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง   ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย  
 (๑) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (๒) นายก มอบหมายให้ปลัดและรองปลัด 
 (๓) ปลัด  มอบหมายใหร้องปลัด 



๔๑ 

 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

โครงกำรที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล เพื่อ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสงพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามท่ี
คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล 
เสนอมา   

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี 



๔๓ 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

๒.๒.๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 



๔๕ 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

โครงกำรท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๔.๑  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๔.๒ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๔๗ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

โครงกำรท่ี ๓ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 



๔๙ 

 

โครงกำรท่ี ๔ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ขามสะแกแสง  ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล         
ขามสะแกแสง 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น  
 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

 ๒.๒.๓ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงกำรท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดนด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล 
ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างาน
แต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่ อให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด       การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 



๕๒ 

 

 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ      ให้ได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) 
 ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

โครงกำรที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ี  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและใน
การปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการ
จัดท าบริการ    สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ของตัวช้ีวัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง จ านวน ๑ ครั้ง ต่อป ี

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 



๕๔ 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 ๖.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 ๖.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ๑๘,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

โครงกำรที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาล มีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ    มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม 
และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีถือ
เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 
 



๕๖ 

 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดท าค าส่ังคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 ๖.๒ ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 ๖.๕ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 ๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานท่ี
ให้บริการ 
 ๑๐.๒ ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 

 

โครงกำรท่ี ๔ 

๑. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน า
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึง
มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 ๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ี ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๖.๓ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 



๕๘ 

 

 ๖.๔ จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 ๖.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
   

 ๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อใหก้ารประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่ าปีท่ีผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงให้ส้ันลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 



๖๐ 

 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท า
ใหป้ระชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

โครงกำรที่ ๒ 

 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ. ๒๕๔๖ โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ได้ 
 ๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 



๖๒ 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  ๖.๔.๖ จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 ๖.๕ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

 

 

 



๖๓ 

 

๒.๓.๒ มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ
กำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนมัุติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  และด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 ๖.๒ ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  /  ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๔ 

 

โครงกำรท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ี
บัญญัติอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการ
มอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด    ได้ปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๓ เรื่อง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๖.๒ ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายก ให้รองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

โครงกำรท่ี ๓ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยก  อบต., ปลัด  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.  
๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ 
ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็น ต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

๔. เป้ำหมำย 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 



๖๖ 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
ส่ังการ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถ่ิน 
 

โครงกำรท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 ๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
๔. เป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาล  เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา   
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 



๖๘ 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ี
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน า
ผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหาร
จัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จาก
กิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

๔. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 



๗๐ 

 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๕.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร   
 ๕.๔ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 ๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
๙. ตัวชี้วัด 
 ๙.๑ ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   

๑๐. ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๐.๒  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบล  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๑ 

 

      ๒.๕ มำตรกำรจดักำรในกรณีได้ทรำบ หรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจรติ 
๒.๕.๑ ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

โครงกำรที ่๑ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



๗๒ 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงกำรท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ีผิดพลาดและ
ลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน     นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 



๗๔ 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

โครงกำรท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



๗๖ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ ท่ี รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

โครงกำรที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถย่ืนค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 



๗๘ 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

โครงกำรท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ โดยมิชอบ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้ำหมำย 
   พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 



๘๐ 

 

 ๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

มิตทิี่ ๓ กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เปน็กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏบิตัิรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นไดท้กุข้ันตอน 
 ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

โครงกำรที่ ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “โครงกำรจัดท ำค่ำบริกำรพื้นที่เว็ปไซต์รำยปีและค่ำธรรมเนียมช่ือ

โมเมนเนมรำยปีเว็ปไซต์ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงจึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้     เพื่อท่ีประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน  
 ๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๑ เว็ปไซต์ 
 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 



๘๒ 

 

โครงกำรท่ี ๒ 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            
ขำมสะแกแสง” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสงขึ้น 
 ๒. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ๓. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๔. เป้ำหมำย 
 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 ๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 



๘๓ 

 

 ๖.๔ จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๕ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

๗. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – พ.ศ.๒๕๖๔  

๘. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๔ 

 

โครงกำรทีท่ี่ ๓ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประชำชนทั่วไป
เร่ือง พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดหน้าท่ีให้หน่วยงานของรัฐ         

ต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าท่ีด าเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนท่ีขอเป็นการเฉพาะราย หน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลท่ีหน่วยงานมีค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าท่ีท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการ
น าเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทกุแห่ง 

การท่ีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ อย่างถูกต้อง   และประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้รู้ถึงสิทธิของตน   องค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดท า     “โครงกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
และประชำชนทั่วไป เร่ือง พ.ร.บ.ขอ้มูลข่ำวสำร พ.ศ.๒๕๔๐ ” 
   

๒.  วัตถุประสงค์                         
 ๒.๑  เพื่อใหพ้นักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง  และประชาชนท่ัวไป   มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐    

๒.๒  เพื่อใหพ้นักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   ได้อย่างถูกต้อง 

๒.๓  เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐    

 
 
 



๘๕ 

 

๓. กลุ่มเป้ำหมำย                  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง    และ

ประชาชนท่ัวไปในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง     
 

๔. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   
                   

๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร     
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – พ.ศ.๒๕๖๔ 

  
๖. สถำนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง /  พื้นท่ีในหมู่บ้าน 
  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณ  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
  
๙. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ                                    
 ๙.๑    พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   
และประชาชนท่ัวไปในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๙.๒    พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง 
 ๙.๓   ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญติั
ข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 

๓.๑.๒ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง และกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรเงินกำรคลัง” 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรม ต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  /  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ได้แก่  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



๘๗ 

 

๓.๑.๓ มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน  

โครงกำรที ่๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กร 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาส้ันๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกส่ือให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นส่ิงส าคัญ ท้ังนี้
เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
 ๒. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ  อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ขามสะแกแสง 
 ๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างเทศบาลและประชาชน 

๔. เป้ำหมำย 
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวไตรมาส/ประจ าปี   

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 ๖.๔ ผลิตส่ือ  
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 



๘๘ 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ซึ่ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เป็น
ตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

     ๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
   ๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถ่ิน 

โครงกำรที่ ๑ 
๑.  ชื่อโครงกำร   โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวนบูรณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนชุมชน  
                      ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง   
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดย
ใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครื่องมือน าสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบในการท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยอาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจ้างแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากท่ีสุด อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  โดยแผนพัฒนาชุมชนได้
สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการและความ
ซ้ าซ้อนในการจัดท าแผนของเทศบาล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และ
เพื่อให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดท า “โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวน
บูรณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนชุมชน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง  ”  ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ังแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๒.  เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงน าแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 



๙๐ 

 

๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
     ๔. เป้ำหมำย 

๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   
๒.  ผู้น าชุมชน (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน, และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล) 
๓.  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 ๔.  ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 ๕.  เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี   

๕. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 –พ.ศ. ๒๕๖๔   
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

๑. จัดท าหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
๒. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประชุมประชาคมต าบล เพื่อน าปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดล าดับ 
    ความส าคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
๔. ประเมินผลโครงการ 

๗. งบประมำณ 
 ไม่มีการใช้งบประมาณ 

๘. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
- ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอขามสะแกแสง 

๑๐. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ังแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นจากหลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงสามารถน าแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของเทศบาล ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 

๓. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

๑๑. กำรติดตำมและประเมินผล 
 ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐   
  ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล   
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โครงกำรท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้ำหมำย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๖.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๐๘๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๐๘๑ 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต์  
 ๖.๔ ทางไปรษณีย์ 
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 ๖.๕ Facebook 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.๒.๒ มีช่องทำงให้ประชำชนในทอ้งถ่ินสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสงเคลื่อนที ่

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงเคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้น
ให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อน
น้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
 ๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวยีนชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ก าหนดให้ออกเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง   

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงท้ังหมด 
 ๔. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี   
 ๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 ๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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  ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย   
  ๔. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี   
  ๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคล่ือนท่ี 
  ๗. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
  ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ซึ่งได้เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง อย่างท่ัวถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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๓.๒.๓ มีรำยงำนหรือแจ้งเปน็ลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเร่ือง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงกำรที่ ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 



๙๖ 

 

       ๓.๓ กำรส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมบรหิำรกิจกำรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓.๓.๑ ด ำเนินกำรใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำม
สะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗  - ข้อ ๑๒ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  



๙๗ 

 

 

โครงกำรท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล ประจ ำปี 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงจึงได้จัดท า
โครงการ   ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี      ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย 

๔. เป้ำหมำย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 ๕.๒ แต่งต้ังคณะท างาน 
 ๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๗. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 



๙๘ 

 

โครงกำรท่ี ๓ 
๑. ช่ือโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุง่เน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

๔. เป้ำหมำย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 ๕.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 ๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖๔  

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 



๙๙ 

 

๓.๓.๒ ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

๔. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๑๕ หมู่บ้าน 

๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่า
ด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประ กวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  /  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร  /  ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 



๑๐๐ 

 

๓.๓.๓ ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรท่ี ๑ 

๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อน าผลท่ีได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล 
ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้จัดท า
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีการขับเคล่ือน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๓.๓ เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๒ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๓ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล   
 ๔ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



๑๐๑ 

 

 ๕ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๖ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 ๗ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง  
 ๘ การติดตามและประเมินผล 
 ๙ การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

มิตทิี่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรบัปรงุกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏบิัตริำชกำรขององคก์ร 
          ปกครองส่วนท้องถิน่ 

๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงนิ
แผน่ดนิก ำหนด 

๔.๑.๑ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี   

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 
 ๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 ๑๐.๒ ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

โครงกำรท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง 
 ๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  /  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  /  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  /  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร /  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



๑๐๕ 

 

๔.๑.๒ มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง
หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ
ดูแล 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ี ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 ๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 



๑๐๖ 

 

๔. เป้ำหมำย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๕.๑ แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ป่าบอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

๖. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง /ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๗. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
 



๑๐๗ 

 

๔.๒ กำรสนบัสนนุให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏบิัติ หรือกำรบริหำร
รำชกำรตำมช่องทำงทีส่ำมำรถด ำเนนิกำรได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เก่ียวกับกำร
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เก่ียวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ขามสะแกแสง เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอน ย้าย 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเก่ียวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 



๑๐๘ 

 

 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ต้อง
ไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ัง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/
การเล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จะออก
ค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



๑๐๙ 

 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ัง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

โครงกำรท่ี ๒ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขำมสะแกแสง 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



๑๑๑ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๙. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง  ท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 

ตัวอย่ำงที่ ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  จึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ี
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง   
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่ อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๒ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 



๑๑๓ 

 

 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

     ๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
   ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 ๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๒๙ คน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 



๑๑๕ 

 

 ๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๒๙ ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

  
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ  อบต. 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง จ านวน ๒๙ คน 

๕. พื้นที่ด ำเนินงำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินงำน 
 ๖.๑ แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
 ๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในท่ี
ประชุมสภาเทศบาล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 
 



๑๑๗ 

 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทกุภำคส่วน
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

       ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

โครงกำรที่ ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  /  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้ 
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ต าบล  



๑๑๙ 

 

โครงกำรที่ ๒ 
 

๑. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ก าหนดให้  อบต.  มีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง ภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น 
จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง 

๔. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสงเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง 

 



๑๒๐ 

 

๕. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินงำน 
 ๑. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 ๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามสะแกแสง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 ๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสงกับบุคคล 
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขาม
สะแกแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

๔.๔.๒ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงกำรท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๓,๐๐๐.- บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 


