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ค าน า 
  
    ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปี ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมี
ความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมุ่งส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการ
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การใช้อ านาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
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บทน า 
 

 ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เน้นให้
ทุกภาคส่วน ต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีการจัดท าแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตามพันธกิจ โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 
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หลักการและเหตุผล 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๔) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบั งเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสั งคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 



วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม 

๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตาม และตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบ มิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่              
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 



เป้าหมาย 
 

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ตลอดจนประชาชน              
มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ประสานความร่วมมือภายในองค์กร และภายนอกองค์กรในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 



ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลขนาบนาก มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

๒. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
๔. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์และเฝูาระวังการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

- ๕ - 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๐  ปี 25๖๑  ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๑) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
ฯพนักงาน ลูกจ้าง   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 (๒)  มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริ ยธรรมขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล              
ขนาบนาก 

- - - - -  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

(๑ )  โ คร งการส่ ง เ ส ริ ม
ราษฎรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

( ๑ )  โ ค ร งก า ร ต้ น ก ล้ า
คุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 รวม จ านวน  ๔  โครงการ       

- ๖ - 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๐  ปี 25๖๑  ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

(๑ )  กิ จ กรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ขอ งผู้ บ ริ ห า ร อ งค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก 

- - - - -  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๑) มาตรการการสร้าง
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงานบุคคล 
 (๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงานของนายก 
ปลั ด  และหั วหน้ าส่ วน
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก 
 (๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งในในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 (๔) กิจกรรม “ควบคุม
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ต า ม
ข้ อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 (๕) กิจกรรม “การพัฒนา

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

- ๗ - 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๐  ปี 25๖๑  ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
 (๖) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งในในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

( ๑ )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ล ด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(๒) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

- - - - -  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

(๑ )  กิ จกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
( ๒ )  ม าต รก า ร แต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

- ๘ - 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๐  ปี 25๖๑  ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

รวม จ านวน   ๑๒  โครงการ 
 
 

     

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

(๑) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ข น า บ น า ก ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(๒) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 
(๓) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

(๑) การด าเนินงานศูนย์รับ
เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ งทุ กข์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก 

- - - 
 

- 
 

- 
 
 

 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

( ๑ )  ม าต รก า ร แต่ ง ตั้ ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

- - - - -  

- ๙ - 



 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๐  ปี 25๖๑  ปี 25๖๒ ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 รวม จ านวน  ๕  โครงการ       
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

(๑) โครงการการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

- - - - -  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

(๑) กิจกรรมการรายงาน
ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ใ ห้
ประชาชนได้รับทราบ 

- - - - -  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ( ๑ ) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
หลักสู ตรด้ านกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

(๑) กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- - - - -  

 รวม จ านวน  ๔   โครงการ       
 

- ๑๐ - 



๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑ 
 
1. ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานนั้นๆ ประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  ลงวันที่  ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งหัวใจ
ส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งบุคลากรทุก
คนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมันและ
ไว้วางใจที่จะเข้ารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต      
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน            
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จ านวน....คน
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก

- 1๑ - 



จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดู
งานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส        
     
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
      
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เกิดจิตส านึกท่ีดีในการ

ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม     
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๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๒ 
 
1. ชื่อโครงการ   มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ขนาบนาก 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก พ.ศ.๒๕๕๗ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  
๒๕๕๘ ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้,ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน 
กพ.ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่           
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล      
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือปูองกันแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งในและตัวชี้วั ดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)    
         
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑         
   
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
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๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
 โครงการส่งเสริมราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานาให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็
เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล 
ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามล าดับความ
จ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิต
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงจัดท าโครงการส่งเสริมราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลขนาบนาก 
 3.๒ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.๓ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 ๖.๒ จัดการส่งเสริมราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
       
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๓๕,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 10.๒ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.๓ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล  
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก

ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิ ตโดยขาดหลักธรรม
ยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ
ด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพติด 
เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญ
ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา           
มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิต
ที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตาม
มาตรา 16 ข้อ 11 การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  จึงได้จัดท าโครงการ “ต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา”             
ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะ           
น าหลักค าสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ         
น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา            
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ               
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง         
    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ต าบลขนาบนาก 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 ๖.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 ๖.4 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ๖.5 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป    
         
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
      
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๑๐.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม 
 ๑๐.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๑๐.4 ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
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๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล              
ขนาบนาก” 

2. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก 
และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ             
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ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

 
3. วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
          
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
             
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
      
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       

- ๒๐ - 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๑ - 



๒.๒ มาตรการสร้าความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล  
 พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้ านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๙ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.25๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
  
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
          
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จ านวน 1 มาตรการ 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

- ๒๒ - 



 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.25๔๕ 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
       
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
      
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล                
ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 

- ๒๓ - 



๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๒ 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไป  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๐ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดขอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และมีอ านาจในการมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนได้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.25๔๕ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
  
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
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 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
        
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓ 
ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
       
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       
      
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๓ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล  
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร         
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน             
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.25๔๕  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  
3. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.25๔๕ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม     
        
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๔ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก       
      
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐  ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๑ 
           
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๕ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๖ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งในในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ             
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ              
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของอบต. ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากให้สั้นลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลขนาบนาก 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการติดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.๓ ประกาศลดขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก
ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ล าดับที่ ๒ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจกา ร
บ้านเมืองที่ด ี
 
3. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่ง 
 6.๓ ส าเนาค าสั่ง แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ที่ได้รับมอบหมาย 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

- ๓๕ - 



 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓๖ - 



๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริ ม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมรับรู้ 
 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 

- ๓๗ - 



 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓๘ - 



๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด และลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , ส.ต.ง. , จังหวัด , 
อ าเภอ)  
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/ผอ.กองคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ผอ.กองคลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า
ไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่
จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจาก
วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ทุกกอง/ส านัก ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 ๖.๒ ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            

- ๓๙ - 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
การทุจริต 
 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔๐ - 



๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ล าดับที่ ๒ 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาบนาก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่ งใส
และเป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาบนาก ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔๒ - 



๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ ๑ 
 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียนสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก            
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาบนาก โดยมีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาผลประโยชน์ของตนต่อไป 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จ านวน ๑ แห่ง 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการทีก่ าหนด 
 ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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 ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
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๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ ๒ 
 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชน ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดกาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ ๓ 
 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาบนาก” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูา หมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Socail Media) และอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔  ช่องทาง 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าหน่วยและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

- ๔๗ - 



            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔๘ - 



๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก” 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนากกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนตามมาได้ 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๖.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 ๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

- ๔๙ - 



            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๕๐ - 



๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
   
3. วัตถุประสงค ์
      เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
ปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือ ได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนตามมาได้ 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบ
นาก อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก       
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจ         
การจ้าง ฯลฯ  
 ๖.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 

- ๕๑ - 



 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก 
 ๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๕๒ - 



๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการ “จัดท ารายงานควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
 ๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมนิผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- ๕๓ - 



 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ                        
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่ ๑ 
 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน หรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิน การคลัง เกิดความโปร่งใสไม่เกดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืน
ต่อประชาชน 
   
3. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

- ๕๕ - 



 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการ“อบรมหลักสูตรด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท า
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
   
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

- ๕๗ - 



 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาบนาก เข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีความรู้ ความเข้ า ใจมิ ให้ด า เนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

- ๕๘ - 



๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ ๑ 

 
1. ชื่อโครงการ   มาตรการ “มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่  

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   
3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลขนาบนาก 
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก        
     
6. วิธีด าเนินการ 
 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
            
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก      
       
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ต าบล 
  

- ๕๙ - 


