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ค าน า 
จากสถานการณก์ารทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ 5 ปี ข้างหน้า จะมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 
  
 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต    ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ต่อไป 
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สว่นที ่1 
บทน า 

1. การวเิคราะห์ความเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทจุรติในระดับท้องถิน่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุ่นแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
           แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม

การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
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ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด า เนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วตัถปุระสงค์ของการจดัท าแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good   Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s  
audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เปาูหมาย 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ  มิชอบของข้าราชการ 
  ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good  Governance)  มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
  ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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สว่นที ่2 
แผนปอูงกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 

 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิต 
ส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมือง ฝุายบริหาร 
ข้าราชการเมือง ฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝาุยประจ าของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการอบรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
1.1.2 มาตรการ  
ส่งเสริมการปฏิบัตงิานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่ 
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

 60,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจติส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้กฎหมายแก่
ประชาชนเบื้องต้น 
1.2.2 มาตรการ”ส่งเสริม

 - 
 
 

450,000 

- 
 
 

450,000 

- 
 
 

450,000 
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การปฏิบัติงานและการใช้
ชีวิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 กิจกรรมส่งเสริม
เด็กและเยาวชนเข้าวดั
ปฏิบัติธรรม 

 140,000 140,000 140,000  

มิตทิี ่1 รวม 6 โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

     

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - 
 
 

- 
 
 
 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการ”สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร 
งานบุคคล” 
2.2.2 กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
2.2.3 กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด ุ
2.2.4 มาตรการ”ยกระดับ

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

  

 2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1 กิจกรรมการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 มาตรการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต    สัง่การ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล ในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรี
ดีเด่น 

- 
 

- 
 

-  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการใน

กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.5.1 มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 มาตรการ”ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.3 มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

มิตทิี ่2 รวม 11 โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) 
3. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจ การปฏบิัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 มาตรการ”ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต. 
กุดแห่ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
3.1.2 โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
3.1.3 มาตรการ”เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.4 มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของอบต. 
กุดแห่ 
”(website/Facebook ฯลฯ 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
เข้าถึงง่ายและหลากหลาย” 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1 โครงการอบรมเชิง 50,000 50,000 50,000  
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ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.3.2 มาตรการ”แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง” 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

มิตทิี ่3 รวม 7 โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) 
4. การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดนิ
ก าหนด 

4.1.1 โครงการจัดท าแผน 
การตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี
4.1.2 มาตรการ”ติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่” 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 

 

 4.2 การสนบัสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางทีส่ามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการ”เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแล การ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ยา้ย” 
4.2.2 กิจกรรมการรายงาน
ผลการบริหารงบประมาณ 
การรับ – การจ่ายเงิน ให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริม

250,000 
 
 
- 

250,000 
 
 
- 

250,000 
 
 
- 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาุยบริหาร 
 

 4.4 เปลี่ยนแปลงเป็น
เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาคสว่น
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมติดปูาย
ประชาสัมพนัธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

 

มิตทิี ่4 รวม 7 โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 
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สว่นที ่3 
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่1 
มิตทิี ่1  
1 ชือ่โครงการ: โครงการอบรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมของเจา้หนา้ที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 
2  หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือให้
ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก  ให้มีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนาธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมด้านวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วตัถปุระสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2  เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่  ด้านวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา  ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.3  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละ
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ในการเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวันและประสานงานวิทยากร และส ารวจผู้เข้าร่วมการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ จ านวน 60,000 บาท  
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ รวมทั้งทักษะพ้ืนฐานต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติราชการ 
 10.2 บุคลากร อบต. กุดแห่ มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
 10.3  มีการแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
 10.4 บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที ่2 
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ “สง่เสรมิการปฏบิตัิงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
  กุดแห”่ 
2  หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม
จริยธรรม  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า”เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ได้จัดท า มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.  วตัถปุระสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2  เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3  เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4  เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
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ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  9 วรรค หนึ่ง (๘) 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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ล าดับที ่3 
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมให้ความรูเ้รื่องการขัดกนัแหง่ผลประโยชนห์รอืการมผีลประโยชน์ทบัซ้อน 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด านง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้ที่มีอ านาจ
ตัดสินใจให้อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์
จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกเจ้าหน้าที่ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.  วตัถปุระสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3.2  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.3  เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประชุมประจ าเดือน จ านวน 4 ครั้ง/ปี  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
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8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 ตวัชีว้ดั 
 1. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ ์

1. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที ่4 
1 ชือ่โครงการ: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายแกป่ระชาชนเบื้องต้น 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ปัจจุบัน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม” และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 “ให้
เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชย” เนื่องด้วยในปัจจุบัน ประชากรคนไทยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเท่าท่ีควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชนบท แม้เป็นเรื่องใกล้ตัวยังมองข้าม และด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ว่าตนเองมีสิทธิ
และหน้าที่อย่างไรบ้าง ท าให้บางครั้งมีบุคคลบางกลุ่มอาศัยความไม่รู้กฎหมายฉวยเอาเปรียบคูกรณีอีกฝุายหนึ่ง
จนเกิดเป็นปัญหา และสร้างความขัดแย้งให้กับคนในสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการมีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นด้วยมุ่งหวังให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข แม้อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในชุมชนนั้น ๆ ก็ตาม 
3.  วตัถปุระสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนระดับผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 

3.2  เพื่อให้ประชาชนระดับผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป รับทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย
เบื้องต้น 

3.3  เพื่อให้ประชาชนระดับผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสามารถแก้ไขกรณีพิพาทของคนในระดับท้องถิ่นได้โดย
ไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล  
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สนใจทั่วไป 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 อบรมสัมมนา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับฟังบรรยาย การระดมสมอง 
การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่าง ๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
 6.2 ประเมินโครงการ โดยใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลังจากเข้าร่วม
โครงการ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 ประชาชนระดับผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
 10.2 ประชาชนระดับผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป รับทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย
เบื้องต้น 
 10.3 ประชาชนระดับผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และสามารถแก้ไขกรณีพิพาทของคนในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่
ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล 
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ล าดับที ่5  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”ส่งเสริมการปฏบิตังิานและการใชช้วีติ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติในทาง ที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของ
การพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ค านึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวาง
แผนการตัดสินใจและการกระท า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ พิจารณาเห็นความส าคัญของประชาชน พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง จึงได้ใช้มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย และการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  วตัถปุระสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง น าแนวความคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

3.2  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ 450,000 บาท 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 ประชาชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถน าแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

10.2 ประชาชน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
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ล าดับที ่6  
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมสง่เสริมเด็กและเยาวชนเขา้วดัปฏบิตัธิรรม 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็ก เยาวชนและนักเรียน หลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นวิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
ที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่
มีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะ
พัฒนาตนองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
และม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และ
ค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนว
ทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น า
ธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทาง
กิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน
สังคมด้วยการเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและ
สุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญ ทางเสื่อมปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีการแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนองและประเทศชาติในที่สุด 
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปุาแดงงาม 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 วัดปุาธารน้ าทิพย์ (ซ าไฮ ภูแปก) 
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6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.2 จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 ติดตามและประเมินผล  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ 140,000 บาท 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
10.3 เด็กและเยาวชนตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.4 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ล าดับที ่7 
มิตทิี ่2  
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารองค์การปกครองสว่นท้องถิน่ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 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 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ผลผลติ 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
  
 



23 
 

10.2 ผลลัพธ ์
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที ่8  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบคุคล” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545   ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม   
พ.ศ.2545  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3  เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ผลผลติ 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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ล าดับที ่9  
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมควบคุมการเบิกจา่ยเงนิตามขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  และด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่    
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4.  เปาูหมาย/ผลผลติ 
 บุคลกร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล าดับที ่10  
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพสัดุ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ล าดับที ่11 
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่น
ก าเนิด เชื่อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช     
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐและการปฏิบัติภาคกิจของ
ส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ มีการ
แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการ
ของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมารฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
 6.2  จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3  จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4  จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
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8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ตัวชี้วัด 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชานผู้มารับบริการ 
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ล าดับที ่12 
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัิราชการ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน
การท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  ผูร้ับผดิชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที ่13  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการมอบอ านาจอนมุตั ิอนญุาต    สัง่การ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่ างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5.  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที ่14  
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมการมอบประกาศเกยีรติคณุแก่สตรดีีเดน่ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร า
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป  

3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจ
ในการบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 14  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 



35 
 

 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก   
แตล่ะหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธี 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ผลผลติ 
 -   สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลพัธ ์
 -   สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 -   มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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ล าดับที ่15  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการจดัท าข้อตกลงการปฏบิัตริาชการ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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ล าดับที ่16  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ “ให้ความรว่มมือกบัหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองคก์รอิสระ” 

 2 หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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 ล าดับที ่17  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเกีย่วกบัเรื่องร้องเรยีน” 
 2 หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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ล าดับที ่18 
มิตทิี ่3  

1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”ปรบัปรงุศูนยข์้อมลูขา่วสารของอบต.กดุแห ่ใหม้ปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึน้” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่  
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จ านวน 1 แห่ง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
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8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ตัวชี้วัด 
  - จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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ล าดับที ่19 
1 ชือ่โครงการ: อบรมใหค้วามรูต้าม พ.ร.บ.ข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่    มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน 50  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
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8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
   - รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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ล าดับที ่20  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารทีส่ าคญัและหลากหลาย” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์ก ร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 5 
ประเภทขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 

- จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ล าดับที ่21  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”จดัใหม้ชี่องทางทีใ่หป้ระชาชนเข้าถึงข้อมลูขา่วสารของอบต. กุดแห่ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 5 
ช่องทางขึ้นไป 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดประกาศหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 

- จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที ่22  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”การด าเนนิงานศนูยร์บัเรื่องราวรอ้งทกุขอ์งค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่   
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ไดเ้สียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 6.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 6.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 7.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
 7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042 – 315869   
 7.3 ทางเว็บไซต์  
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8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่    
  10.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ล าดับที ่23  
1 ชือ่โครงการ: โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเพื่อสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัท า                                   
          แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง 
โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาท
หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นด้วย และในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนการออกหน่วยบริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ จึงได้จัดท าโครง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการชี้แจง อบรม ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๓ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ในจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดแห่ 
๓.๔ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการต่าง ๆ  และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ จ านวน 200 คน  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.๑ จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  

6.๒ จัดท าค าสั่ง เพ่ือแต่งบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมโครงการ 
6.๓ ประสานงานก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.๔ ประสานงานกับหน่วยงานราชการภายในและภายนอก ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชน 

6.๕ ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
 6.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ทราบ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ 50,000 บาท 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.๑ ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
10.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
10.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตรงตามสภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชน  
10.๔ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสสาร และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด

แห่มากขึ้น 
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ล าดับที ่24  
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”แต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเขา้รว่มเปน็คณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง”                              
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
3.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ ใน
หลายๆ ส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเช่นเป็นกรรมการ
เปิดซอง สอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ 

6.๒ มีการชี้แจงให้ความรู้ความเข้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ 

10.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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ล าดับที ่25 
มิตทิี ่4 

1 ชือ่โครงการ: การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปปีระมาณ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่   เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 



53 
 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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ล าดับที ่26 
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”ตดิตามประเมนิผลระบบการควบคมุภายในองค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่” 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และราย งานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเ พียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับที ่27 
1 ชือ่โครงการ: มาตรการ”เปดิเผยข้อมลูขา่วสารเพื่อการตรวจสอบ ก ากบัดแูล การบรหิารงานบุคคล                   
          เกีย่วกบัการบรรจ ุแตง่ตัง้ โอน ยา้ย” 

2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จึงได้ก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่เป็ นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ      
เป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ 
โอน ย้าย 
 4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 เปิดเผยข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย เช่น 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเวบไซต์ของหน่วยงาน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่รับมติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.)  
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
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 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่รับมติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่นข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลาเป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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ล าดับที ่28 
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมการรายงานผลการบรหิารงบประมาณ การรบั – การจา่ยเงนิ ใหป้ระชาชน 

       ได้รบัทราบ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที ่29 
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมสง่เสริมและพฒันาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถิน่ 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วย เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
 4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 งานบุคลากรตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภาฯ 
 6.4 งานบุคลากรด าเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ 250,000 บาท 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
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10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
10.1 ผลลัพธ์ 
 - สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 - สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ 
 - การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
10.2 ตัวชี้วัด 
 - จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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ล าดับที ่30 
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมสง่เสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของ       
         ฝาุยบรหิาร 
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจหน้าในการบริหาร
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลก าด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการนการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบกรปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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 ล าดับที ่31 
1 ชือ่โครงการ: กจิกรรมการติดปาูยประชาสัมพันธก์รณพีบเห็นการทจุรติ   
2 หลักการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมสี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่   
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
6.  วธิดี าเนนิการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8.  งบประมาณด าเนนิการ 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
9.  ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
10.  ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

 


