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ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. ๑๕๖2 – ๒๕๖๔)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น   ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
 

         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง      

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและ    

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑ ) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน     

บทน ำ 
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ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

๒. หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3       
ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ       
แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
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ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึด
ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3       
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่า งชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บิหารส่วนต าบลขอนคลาน   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้และเป็นไปตามแผนจังหวัดสตูลใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน์ 

             “องค์กรโปร่งใส  คุณธรรมน าใจ  สู่การพัฒนา” 
 

   พันธกิจ 
   ๑.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๒.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  ประชาชน  และชุมชน    
   3.  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยและท่ัวถึง 
    

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบของข้าราชการ  
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   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 3 ป ี(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ป ี(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ป ี(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 



ส่วนท่ี 2

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)1.1.1 (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.1 (๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.1 (3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.2 (1) มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน"

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.3 (2) มาตรการ "จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.2.1 (1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.2.2 (1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
 ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)

มิติ

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติ

1.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ

การทุจริต



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)

มิติ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการภารกิจตามมิติ

1.2.2 (2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปี

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.2.2 (3) โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

80,000        80,000        80,000        

1.2.3 (1) โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 20,000        20,000        20,000        

1.3.1 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนต าบลขอนคลาน           
(กิจกรรม โตไปไม่โกง)

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.3.2 (1) กิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

1.3.3 (1) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

มิติท่ี 1   รวม 2 มาตรการ  3 กิจกรรม  9 โครงการ 100,000 100,000 100,000

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ

การทุจริต



ส่วนท่ี 2

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.1 (1) มาตรการ สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.1 (3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.2 (1) กิจกรรมการ "ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี"

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.2 (2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.3 (1) โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

มิติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

มิติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.3 (2) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.3.1 (๒) โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์

ไม่มีโครงการ

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลขอน
คลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

มิติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ ท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ”

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ือง ร้องเรียน”

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

มิติท่ี 2   รวม 6 มาตรการ   6 กิจกรรม 3 โครงการ 0 0 0

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต



ส่วนท่ี 2

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.1.1 (2 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
3.1.2 (1)  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ 
การเงินการคลัง”

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.1.3 (1) มาตรการ "จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.1.3 (2) โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ
3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 10,000       10,000       10,000       
3.2.2 (1) มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.2.2 (2) โครงการ อบต.ขอนคลานพบ
ประชาชน

5,000         5,000         5,000         

มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

มิติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.3.1 (2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบลประจ าปี

10,000       10,000       10,000       

3.3.1 (3) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

3.3.2 (1) กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

มิติท่ี 3   รวม 5 มาตรการ  4  กิจกรรม 4 โครงการ 25,000 25,000 25,000

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน



ส่วนท่ี 2

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด 

4.1.2 (1) โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.2.3 (1) มาตรการแต่งต้ังประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.3.1 (๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน แก่ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.3.1 (๒) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน

50,000        50,000        50,000        ไม่ใช้งบประมาณ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
มิติ 



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
มิติ 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community) 
และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต

4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

มิติท่ี 4   รวม 1 มาตรการ  4 กิจกรรม 2 โครงการ 50,000      50,000      50,000      

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองคก์รได้อีกดว้ย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปญัหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเขม้งวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมตา้นภัย
การทุจริต ควบคูก่ับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ     
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่
อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงจัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม 
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองคก์รเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ สูงสุดของ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รว่มกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 

การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจา้หน้าที ่
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน

การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์ร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลขอนคลาน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีก
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง     
จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลานดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ กระท าการขัดกันแห่ งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซอ้น 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน  50  คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด  
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งได้รับผลการประเมินไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลชอนคลาน เกิดจิตส านึกที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.ชื่อโครงการ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน



21 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้จัดท า 
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขอนคลาน 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช้รูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จึงได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซอ้น 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ใหห้นว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุง่สู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
1. ชื่อโครงการ :  “มาตรการจัดทําคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วต าบลขอนคลาน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นขอ้มูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น 
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 



24 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า(รา่ง)คูม่ือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
5. แจกจา่ยให้บุคลากร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ  มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้   ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
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บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน  ต่อหน่วยงาน   
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส  มีการป้องกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในองค์กร ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน       
ให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ื อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของศาสนา  

3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง  

3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง  จ านวน 5๐ คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 6. ระยะเวลาด าเนินการ  

จัดอบรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์  ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม  
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังมัสยิด  
  7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

7.4 เสนอรายละเอียดโครงการก าหนดการและหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม  
  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาอย่างแท้จริง  
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10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง  

10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
 

1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่ตําบลขอนคลาน ประจําปี
(2562- 2564) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง  เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตกา๊ซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว
ในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลขอนคลาน 
ประจ าปี (2562-2564)” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่
สวยงาม (Beautified City)  ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่ างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน  พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลขอนคลาน 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคา่ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแกป่ระชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน  500  ต้น 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
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6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกตน้ไม้ 
6.3 จัดหากล้าไม ้พันธุ์ไม ้เพ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขอน

คลาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2562-2564) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไมอ้ยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง 
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไมฟื้น และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ในฐานะเป็นองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์   ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
จ านวน 4  หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้ เป็นต้น 

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จ านวน 4 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง  4 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ  
ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  และแหล่งน้ า คู 
คลอง ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผู้เขา้ร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน   
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า

ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เกิ ดกลุ่ ม อาสาสมั ค ร พิทั กษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแ วดล้ อม ในชุ มชน เพ่ิ มมากขึ้ น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
1. โครงการ “จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม” 
2.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการอุปโภคบริโภคมีปริมาณท่ีมากข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรในเขตต าบล
ขอนคลาน ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจ านวนมากขึ้น  ขณะเดียวกันบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลายมักจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากจึงเป็น
สาเหตุให้มีขยะปริมาณมากขึ้นในเขตต าบลจึงมีขยะที่เหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งหากก าจัด
โดยวิธีการเผาก็จะเกิดมลพิษทางอากาศแล้วส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา  แม้แต่ละหมู่บ้านจะมีพ้ืนที่ที่จัด
ไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้าน
ทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นบ่อขยะตามมา ถึงแม้ว่าในปีหนึ่งๆ จะมีการขุดลอกบ่อ
ขยะเพ่ือฝังกลบก็ต้องเสียงบประมาณเป็นจ านวนหนึ่งไปกับการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ที่ได้
ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากในปัจจุบันมาตรการการบริหารจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับ
ประชาชนเองก็ยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการ
น าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะพอได้ยินค าว่า “ ขยะ”หลายๆ คนก็ไม่สนใจละเลยและไม่เห็นคุณค่าทั้งท่ีขยะ
เหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้า
กระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะมีจ านวนลดลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชากรและ
ต่อประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้น การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน หรือสร้างกระแสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม และเพ่ิมพลังชุมชน  การก าจัดขยะเหล่านี้ในชุมชน จะท าได้โดยน าไป
จ าหน่ายเข้าสู่ กระบวนการทางอุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูป เป็นสินค้าชนิด อ่ืนซึ่ งเรียกว่าการรีไซเคิล 
(Recycle)   ซึ่งจะส่งผลดีหลายด้าน อันได้แก่ ลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ชุมชนสวยงาม
น่าอยู่อาศัย ประชาชนมีรายได้จากการจ าหน่ายขยะ ตลอดจนรู้จักคุณค่าของเศษขยะหรือเศษวัสดุต่าง ๆ      
ลดจ านวนการผลิตพลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายยากขึ้นใหม่ ลดภาวะโลกร้อนจากการเผาท าลายขยะ ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล  
อีกทั้งเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องภายใต้กรอบภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-
2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจึงได้จัด  “โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม” 
ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือลดปริมาณขยะในเขตต าบลขอนคลาน 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลขอนคลาน รู้จักคุณค่าของขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ 
2.3 เพ่ือลดปริมาณการสร้างพลาสติกใหม่หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายได้ยากจากภาคอุตสาหกรรม 
2.4 เพ่ือลดภาวะมลพิษจากการเผาท าลายขยะที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน 
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2.5 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในเขตต าบลขอนคลาน 
2.6 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                                                

๓. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - ผู้น าชุมชน/คณะกรรมการชุมชน เยาวชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐ 

และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน 4 หมู่บ้าน 60 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - ผู้น าชุมชน/คณะกรรมการชุมชน เยาวชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในเขตต าบลขอน

คลานมีจิตส านึก มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยะขยะมูลฝอย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 
๔. วิธีการด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน             
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการด าเนินงานกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด แบบเชิงรุก 
 - ให้ความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
 - กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดราไว 
5.  สรุปผล และประเมินผลการด าเนินงาน 

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน มีนาคม  

๗. สถานที่ด าเนินการ 
อาคารสวนสาธารณะหาดราไว หมู่ที่ 4 ต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 

๘. งบประมาณ 
         80,000 บาท   

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑  ปริมาณขยะในเขตต าบลขอนคลานลดลง 
9.2  ประชาชนในเขตต าบลขอนคลาน รู้จักคุณค่าของขยะและเศษวัสดุต่าง ๆ 
9.3  ภาวะมลพิษจากการเผาท าลายขยะที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนลดลง 
9.4  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตต าบลขอนคลานเพ่ิมข้ึน 
9.5  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

 
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. โครงการ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ็าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร
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พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปญัหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ใหผ้ลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ“ความกินด ีอยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่หา่งไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแทจ้ริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า   
เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกร
ไดด้้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กองสวัสดิการสังคม จึงจัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน็หนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลขอนคลาน 
3.2 ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลขอนคลาน 
3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ 
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลขอนคลาน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รว่มโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนธันวาคม– กันยายน  

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
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10.4 มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลขอนคลาน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปญัหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเปน็ปัญหาที่
สะทอ้นวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีคา่นิยมในการรักความดีและรู้สึกไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุม่เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบ้ังคับแหง่กฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ตอ้งท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลานพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงไดจ้ัดโครงการสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลขอนคลาน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและคา่นิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเปน็รากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปน็การ
ป้องกันแก้ไขปญัหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบไม่คดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรูแ้ละค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง     

ทุกรูปแบบ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนต าบลขอนคลาน จ านวน 50 คน 
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เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่

ไดร้ับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง 

ทุกรูปแบบ 
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น  คนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่
น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็น
ว่าเด็ก เยาวชนและประชาชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ 
ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคม
ในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตื่นตัว เห็น
ความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 
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ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการ
ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  

  3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  
4. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน         
เชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด   
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานก าหนด  
 5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. พ้ืนที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ  
10.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต  
10.3 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง

ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  
  10.4 เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยูก่ับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปญัหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้ว เยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เกง่ ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักกอ่นวัยอันควร 
ปัญหาต่างๆก็จะลดลง  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญ จึงไดจ้ัดท าโครงการ
คุณธรรม สานสายใยครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้
เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจน
ส านึกดีตอ่บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกดิ
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รว่มกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครองและนักเรียน ในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
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6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการ 
6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย             
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
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ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  

  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการ

ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ “มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”  
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมี
ส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได ้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๕๘  

  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
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  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

  10.2 ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 
%  
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 

 
1. ชื่อโครงการ “มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเปน็อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดใหก้ารบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไมมี่
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล         
มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเปน็
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบิหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่
อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสตูล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน    ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
1. ชื่อกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ที่รับผิดชอบ
งานการเจา้หน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 
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6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน โดยประกอบด้วย  ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแ้ก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสตูล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
1. ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ ( พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวขอ้ง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
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พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที ่    

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์  ไดเแก่ ทางเว็บไซต์ 

บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 
 



46 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี  
โครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
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3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ขอความร่วมมือบุคลากรในพ้ืนที่ ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ  

  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ    
6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด  

  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
  6.4 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

6.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
      

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตใน
เรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
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และเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส , ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง องบค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
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10.2 ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารประชาชน รายละเอียด
ที่เกี่ยวกข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจ
หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานให้สั้นลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัต
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อ งใดที่
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดปลัดองคืการ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ   

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ 
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พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได ้
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน

ผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานและผู้ที่มาติดต่อราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 
6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได ้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้อง
มีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แตท่ั้งนี้ตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร ปลัด  รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
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6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะท้องถิ่น 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเปน็สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องคก์รที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
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3. วัตถปุระสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลขอนคลาน 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วย
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คลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อ
ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะ
ล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับ
จากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2548  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย งานนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการ
ทุจริตแตอ่ย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

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

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ 
ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 องค์การบริหารส่วนต าบขอนคลานมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน จึงได้ท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ มี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือคณะท างาน 

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

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารสวนต าบลขอนคลาน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก  ตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
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มิติที ่3  การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมี้ศูนยข้์อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลขอนคลานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หนว่ยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์  งานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จ านวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ณ ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
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6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลขjาวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลานให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และ
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน 50 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ที่กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลขอนคลาน และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกภ่าครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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6. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีสว่นร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
1.มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลขอนคลาน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หนว่ยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพรข้่อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเขา้ถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคานไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
- บอรด์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านหอกระจายข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้งถิ่น 
- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกา้วหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
รว่มมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนา้ที ่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเขา้ใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 
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3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน 

4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย 

4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 

4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.5 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
4.6 จัดท าของที่ระลึก 
4.7 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.8 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.110 เสียงตามสาย 
4.11 อ่ืนๆ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการรว่มน าเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขอนคลาน 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ซึ่งออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
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- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต้อความเป็นอยูแ่ละสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หนว่ยงาน
ภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเปน็กลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไป  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงไดจ้ัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 4 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ส าหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
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6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้งานนโยบายและแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 4 หมู่บ้าน ระหว่าง

เดือนมีนาคม –เมษายน 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตําบลขอนคลาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่
ไดร้ับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 



67 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเรง่ดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

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

ทุกข/์รอ้งเรียน ดังนี้ 
6.1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 074 710 902 ทางโทรสารหมายเลข 074 -740 619 
6.3 ทางเว็บไซต ์www.khonklan.go.th 
6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ้ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีชอ่งทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/รอ้งทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.ขอนคลานพบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
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เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู่รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการ อบต.ขอนคลานพบประชาชน เพ่ือส ารวจ
ความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานด าเนินการ
ให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือ
รว่มมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนคลาน ซึ่งอาจเสียคา่ใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ อบต.ขอนคลานพบประชาชนร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน โดยแบ่งเปน็แต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

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

ประชาชนทั้ง 4  หมู่บ้าน 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
5. ประสานงานกับทุกส่วน/งาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
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7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้ อบต.ขอนคลานพบประชาชนร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ใน

เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 

5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานอย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกหมูบ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานร่วมรับฟัง  ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและความตอ้งการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้รอ้งเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์

 
3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ขอนคลาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จ านวน 10 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ภายใน 30  มิถุนายน  2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  (พ.ศ. 2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 
9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขต ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหมแ่ละมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจไดร้ับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้จัดท า
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
4. เป้าหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน แพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่นอ้ยกว่า 200 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
5.2 แตง่ตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานทีป่ระชุม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2564) 

7. งบประมาณ 
10,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รว่มกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
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กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
และแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคม และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน  11  คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ  

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตามวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือเป็น
องค์กรในการตรวจสอล ติดตามการด าเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
แผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป9นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบฉคุมภายใน ระดับองคก์ร 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
2. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ใหผู้้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 2562 และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลานอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได ้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  4 หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลานในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขอนคลาน 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งได้กําหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปญัหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปญัหาดังกล่าวขา้งต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไมต้่องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

และหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเขา้ใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนคลาน จ านวน 8 คน รวม 12 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอขอนคลาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ 

หนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญกา้วหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน  8  คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณ ี

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึ กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลานทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน  8 ราย ได้รับการ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ    
ฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็น
การช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จ านวน 8 คน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
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6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที ่และรว่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมใหมี้การดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในต าบลขอนคลาน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตต าบลขอนคลาน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยว 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข ์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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