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ค าน า 
 

จากสถานการณ์การทุจรติทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปราการทุจรติที่ผ่านมาสู่การปฏิบัต ิ จึงมกีารริเริ่ม
แนวคดิในการปรบัปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ตอ่ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจรติที่ประชาชนและหนว่ยงานต่าง ๆ 
ต้องเผชิญอยู่จรงิ และเพื่อให้เกดิการบูรณาการความรว่มมือจากทกุภาคสว่นในการต่อตา้นการทุจริตทกุ
รูปแบบอย่างเขม้แข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่ีมาตรฐานความโปร่งใสเทยีบเท่าสากล ภายใต้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติ้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ประเทศไทยในระยะ 5 ป ี ข้างหนา้ จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรปูแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รกัษาผลประโยชนข์องชาตแิละประชาชน เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรแีละเกยีรติภูมิในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
  
 ดังนัน้ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกดิเปน็รปูธรรมองค์การบริหารสว่นต าบลกุดแห่  จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต    ด้วยการจดัท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนนิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทุจรติในองค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห ่ มวีตัถุประสงค์
เพื่อต้องการบง่ชี้ความเสี่ยงของการทุจรติที่มอียู่ในองคก์รโดยการประเมนิโอกาสของการทุจรติที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนว่ยงานที่อาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าทุจรติ เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกนัการทุจรติทีม่ีอยู่ในปัจจุบนัมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจรติในระดบัท้องถิน่ 
ไดแ้ก่ การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แมว้่าโดยหลกัการแลว้การกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบตัิท าใหแ้นวโน้มของการทุจรติในท้องถิน่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิด 
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกดิจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรม 
จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การ                                
ตรวจสอบจากภาคสว่นต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกดิจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิน่ 
            สาเหตแุละปัจจัยที่น าไปสู่การทุจรติขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรปุเปน็ประเด็น
ได้  ดงันี ้

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตใน
ปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการ
ยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหนา้ที่เพื่อให้ตนเองได้รบัสิทธใินการด าเนนิงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่
มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุ่นแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคง
ของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะ
ปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการ
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กระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่
จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
           แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการ

ปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริต
ในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลอื
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาตพ่ีิน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 
3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2570 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2570 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
  ดังนัน้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติบงัเกดิผลเปน็
รูปธรรมในทางปฏิบัต ิเปน็ไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2570) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จึงไดต้ระหนกัและให้ความส าคัญกบั
การบริหารจัดการทีม่ีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วฒันธรรมสุจริตใหเ้กิดในสังคมอยา่งยั่งยืนจงึได้
ด าเนินการจดัท าแผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจรติ เพ่ือก าหนดแนวทางการขบัเคลือ่นด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติผา่นโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ทีเ่ปน็รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า 
ไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสทิธิภาพ บรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้รหิารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

2) เพื่อยกระดับจติส านกึรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของขา้ราชการฝ่าย
การเมอืงขา้ราชการฝา่ยบรหิารบคุลากรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพื่อให้การบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเปน็ไปตามหลักบรหิารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ี (Good   Governance) 

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ 
(people’s  audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบรหิาร   บคุลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตหินา้ที่ราชการให้บงัเกดิ
ประโยชน์สขุแกป่ระชาชนทอ้งถิ่น  ปราศจากการกอ่ให้เกิดขอ้สงสัยในการประพฤตปิฏิบัตติามมาตรการ
จริยธรรม  การขดักันแห่งผลประโยชนแ์ละแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกนัปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ  มิชอบของข้าราชการ 
  ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัตหิรอืบรหิารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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  ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถงึเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มปีระสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจรติและประพฤติมิชอบ  จนเปน็ที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม    
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  
จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน 
  ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good  Governance)  มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีคว าม
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 
มิติที่ 1 
1. ชื่อโครงการ: โครงการสง่เสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รฐัพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เปน็กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเปน็พลังผลักดันรว่มกนัไปสูเ่ป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตรช์าต ิ20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย ซึง่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ความสุขของคนไทยทกุ
คน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้ความส าคญักับการปลูกฝงัให้คนไทยไม่โกง โดยการสง่เสริมสนับสนุนใหทุ้กภาค
ส่วนมุง่สร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทศันคติเชิงบวก รวมทัง้คุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้กับทกุกลุ่มในสงัคม ควบคู่กับการปลูกฝังจติส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยม
ที่ถูกตอ้ง สร้างความตระหนกัถึงภัยร้ายแรงของการทุจรติและการรู้เท่าทันการทุจรติของสังคมไทย โดยอาศัย
กลไกทางสังคมเปน็มาตรการในการลงโทษผูก้ระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ดังนัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลกดุแห่จึงไดด้ าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชวีติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหป้ระชาชนในพื้นทีน่ าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรา้ยแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แกป่ระชาชน 
2) เพื่อเสริมสรา้งความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทจุริตใหแ้ก่ประชาชน 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาในชีวติประจ าวนั 
4) เพื่อสร้างครัวเรือนตน้แบบเป็นศูนย์การเรียนรูข้องชุมชนทางด้านเกษตรอนิทรีย ์เกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
ปศุสัตว์ โดยมแีนวคดิตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานการเรียนรู้ 
5) เพื่อพัฒนาและสรา้งเครอืข่ายเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มคีวามรู้ทางด้านเกษตรอนิทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การปศุสัตว์ โดยมตีามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน็พื้นฐานการเรียนรู้ 
6) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และยั้งยนื ภายใตแ้นวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
7) ส่งเสริมใหเ้กดิครวัเรอืนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพื้นทีต่ าบลกุดแห ่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเกษตรกร
เครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที ่
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 60 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มอี านาจอนุมตัิ 
2) มอบหมายงานให้กบัผู้รบัผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรปูแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกบับุคคลและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปา้หมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) ด าเนนิการตามรปูแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
20,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจดัอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ ์
ประชาชนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ส ารวจโดย
ใช้แบบประเมินตดิตามผล) 
หมายเหตุ 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝกึอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
การด าเนนิชวีิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏบิัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ
แล้ว ยังตอ้งมคีุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสมัฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยนื 
ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่จึงไดต้ระหนกัถงึความส าคัญในการพัฒนาและเสรมิสร้างจติส านึกใหบุ้คลากร
ตระหนกัในการเปน็ขา้ราชการที่มีเกียรต ิศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เปน็ตวัอย่างทีด่ีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยนืหยดัในสิ่งทีถู่กต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นถงึการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อนัจะสง่ผลให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบรกิาร รวมทั้งสรา้งจติส านกึ
เรื่องคณุธรรม จริยธรรมในการท างานอนัจะน าไปสู่การท างานทีมุ่่งผลสมัฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงไดก้ าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลกุดแห ่
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุให้เจ้าหน้าที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่น าหลักคณุธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชวีติประจ าวัน และปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
2) เพื่อเสริมสรา้งวฒันธรรมองค์กรสุจรติให้เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานมีทศันคติ ค่านิยม ในการปฏิบตัิงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหนา้ที่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห ่44 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มอี านาจอนุมตั ิ
2) มอบหมายงานให้กบัผู้รบัผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรปูแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกบับุคคลและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปา้หมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) ด าเนนิการตามรปูแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
7) เผยแพร่การด าเนนิโครงการผ่านเวบ็ไซตข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
5,000.00 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจดัอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวนัและการ
ปฏิบัติงานได ้ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 (ส ารวจโดยใชแ้บบทดสอบความรู้/แบบประเมนิผล) 
ผลลัพธ ์
บุคลากรน าหลักคุณธรรมจรยิธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชวีิต และการปฏิบตัิงาน ก่อให้เกดิวฒันธรรมองค์กร
สุจริตในหนว่ยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบตดิตามประเมินผล) 
หมายเหตุ 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
แห่" 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห ่โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งนี้ การฝา่ฝืนหรือไมป่ฏิบัตติามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดงักล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผดิทางวนิัย ซึ่งมกีารก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า นอกจากนี ้ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนนิการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณกีารใหห้รือรับของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มชิอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าทีแ่ละไม่กระท าการอนัเปน็การ
ขัดกนัระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที ่25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกลา่วมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบตัิโดยอนโุลม 
ดังนัน้ เพ่ือให้เกดิความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานและเป็นท่ีเชื่อถือไวว้างใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่จงึได้จัดท ามาตรการ “สง่เสรมิการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารสว่นต าบล
กุดแห”่ ขึน้ เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดบัน าไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสัตย ์สุจรติ มคีุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเปน็การขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤตขิองข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานที่
ชัดเจนและเปน็สากล 
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบตัิงานอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบับุคคลและเปน็
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านตา่งๆ ขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
3) เพื่อท าให้เกดิรูปแบบองค์กรอนัเปน็ที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกดิความมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิารและ
ประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
4) เพื่อให้เกิดพันธะผกูพันระหวา่งองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยให้ฝา่ยบรหิารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรบัผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ตอ่องค์กร ต่อผู้บงัคับบัญชาตอ่ประชาชนและต่อสงัคม 
ตามล าดับ 
5) เพื่อป้องกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบและความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ี่อาจเกดิขึน้ รวมทัง้
เสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 66 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
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1) จัดท ามาตรการและขออนุมัตดิ าเนินการต่อผูม้ีอ านาจ 
2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพรป่ระมวลจริยธรรมส าหรับบคุคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
3) ประสานงานบคุคลและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบทีก่ าหนด 
4) ด าเนนิการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เปน็ค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัตคิวบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบงัคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
5) ด าเนนิการเผยแพร่ ประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเปน็การทัว่ไปแก่สาธารณชนให้มีส่วน
ร่วมรับรูแ้ละร่วมตดิตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตวัชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรฐัเปน็ขอ้มูล
ข่าวสารทีต่้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญตัขิ้อมูลขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนนิการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลกูจ้างประจ า และพนักงานจา้งทัว่ไป มีความรูค้วามเขา้ใจแนว
ทางการปฏิบตัิตวัตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมินผล) 
ผลลัพธ ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจา้งประจ า พนักงานปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุ
แห่ปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่(ส ารวจโดยใชแ้บบประเมนิตดิตามผล) 
หมายเหตุ 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้วา่ ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ มุง่เน้นการสรา้ง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่องรัฐใหม้ีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
ดังนัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลกดุแห่จึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองคค์วามรูด้้านการตอ่ต้านการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห่มคีวามรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจรติ 
สอดส่องเฝ้าระวงัไม่ให้เกดิการกระท าการทุจรติ ร่วมกันต่อตา้นการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็นองคก์รที่ปลอด
ทุจริตในที่สดุ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจรติแก่คณะผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า ลูกจา้งประจ า ตลอดจนพนกังานทั่วไป 
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ ข้าราชการฝา่ยประจ า ลกูจ้างประจ า พนักงานทัว่ไป เฝ้า
ระวงัการทุจรติ และร่วมกันต่อตา้นการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจา้งประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห ่54 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการและขออนุมัตติ่อผูม้ีอ านาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมลู 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องคค์วามรู้เกี่ยวขอ้งกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อตา้นการทุจรติ 
4) น าข้อมูลที่ได้มาจดัท าเปน็สื่อเสรมิสร้างองคค์วามรูต้ามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว วีดิ
ทัศน์ ป้ายประชาสมัพันธ ์เปน็ตน้) 
5) ด าเนนิการเผยแพร่ ประชาสัมพันธแ์ละสร้างเสริมองค์ความรู ้ให้บุคลากรในสังกดัได้รับทราบและถือปฏบิัติ
อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางทีก่ าหนด 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ขอ้มูล/องค์กรความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจรติจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึน้ไป 
2) คณะผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ ขา้ราชการฝ่ายประจ า ลกูจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มีความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมนิผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ ์
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิน่ ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนกังานทัว่ไป เฝา้ระวังการ
ทุจริต และร่วมกนัต่อต้านการทุจรติ (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมินติดตามผล) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานของรัฐภายใตโ้ครงสร้างการจดัระเบียบบรหิารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง เป็นหนว่ยงานหลักในการจดัท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชนข์องประชาชนในท้องถิน่ ถอืเปน็กลไกส าคญัในการพฒันาท้องถิน่ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทัว่ทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
2542 ตลอดจนหน้าที่อืน่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และใน
การปฏิบตัหิน้าทีน่ั้นต้องเปน็ไปเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมี
ส่วนรว่มของทกุภาคสว่น รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
ได้ก าหนด กลยุทธด์้านการป้องกนัและเฝ้าระวังที่มุง่เนน้การเร่งสร้างการรับรูแ้ละจติส านกึของประชาชนในการ
ต่อตา้นการทุจริตประพฤติมชิอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตวักนัรงัเกียจการทุจรติและมีส่วนรว่มในการต่อต้าน
ทุจริต รวมถงึสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเดก็ เยาวชน 
และผู้ปกครอง 
ดังนัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลกดุแห่ จึงให้ความส าคญักับการต่อตา้นการทุจริตโดยเริ่มจากการสรา้ง
จิตส านกึให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อตา้นการทุจรติ โดยได้จดัท าโครงการเสรมิสร้างค่านิยมการต่อต้าน
การทุจรติ เพ่ือเปน็การปลูกฝังค่านิยม ใหม้ีทัศนคต ิวิสัยทัศน์ในการต่อตา้นการทุจรติ รวมทัง้รณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมวีินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปน็กลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจรติให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจติส านกึให้ตระหนกัถึงการสร้างคา่นิยมและการเฝา้ระวังต่อตา้นการทุจริตใหแ้ก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจและประพฤติปฏิบตัตินตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดดี ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องคก์รหรือบุคคลภายนอก 
4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรร์ัปชัน่ไปสูป่ระชาชนทกุภาคสว่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดหาข้อความทีเ่กี่ยวข้องกับการสรา้งค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางทีก่ าหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนกัเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศกึษาและชุมชนในเวทีตา่งๆ 
5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
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6) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านยิมต่อต้านการทุจริต ไมน่้อยกว่า 5 ช่องทาง 
2) มีการรณรงค์ในสถานศกึษาและชมุชนในเขตเทศบาล ไมน่้อยกว่า 5 แห่ง 
ผลลัพธ ์
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรว่มกนั
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิผล) 
2) ประชาชนรว่มเป็นเครอืข่ายต่อต้านการทุจรติ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของประชาชนที่เข้ารว่มโครงการ 
(ส ารวจจากรายชือ่เครือข่ายต่อตา้นการทุจริต) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ: โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
การขดักนัแห่งผลประโยชน ์หรือ “Conflict of Interest” ไดร้ับการกลา่วถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงระยะเวลาทีป่ระเทศไทยก าลังเผชญิกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผูด้ ารง
ต าแหนง่ทางการเมืองหรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายใหก้ับประชาชนโดยส่วนรวม 
จากสถานการณ์ข้างตน้ จ าเป็นที่หน่วยงานภาครฐัต้องเร่งปลูกฝงัองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งใหต้ระหนักถงึผลกระทบจากปญัหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม หรือเกิดเปน็ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึง่
เป็นปญัหาเชิงโครงสรา้งที่เกีย่วข้องกับหลายมติิ ทั้งมิตดิา้นสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบรหิารทีด่้อยพัฒนา 
ดังนัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลกดุแห่จึงได้จดัท าโครงการปลูกฝงัวธิีคดิแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวมขึ้น เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจใหป้ระชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใชห้ลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติประจ าวัน รว่ม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิท าให้เกดิเปน็ค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจรติ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2) เพื่อสร้างจติส านกึให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรว่ม 
3) เพื่อสร้างจติส านกึให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงในชีวิตประจ าวนั 
4. กลุ่มเปา้หมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตติ่อผูม้ีอ านาจอนมุัติ 
2) มอบหมายงานให้กบัผู้รบัผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 
3) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม 
4) ประสานงานกบับุคคลและหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
5) ด าเนนิการตามรปูแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว ้
6) ประเมินและติดตามผลการด าเนนิการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจดัอบรมใหก้ับประชาชน จ านวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์สว่นร่วมได้ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เข้ารว่มโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนัรอ้ยละ 
80 ของจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมนิผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนรว่มปกปอ้งผลประโยชน์สว่นร่วม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิติดตามผล) 
2) ประชาชนมกีารน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช้ในชวีิตประจ าวนั (ส ารวจโดยใชแ้บบ
ประเมินติดตามผล) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
การส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมให้เกดิขึน้ในหนว่ยงานและสังคม ถอืเปน็การสร้างรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการสง่เสริมและสนับสนุนใหค้นด ารงชวีิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมคีุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสตัย์สุจรติ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บคุลากร หนว่ยงานทีม่ีความตัง้ใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย ์สุจริต ท าความดีอย่างตอ่เนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนทีอ่งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห ่ผู้ที่ท าคุณประโยชนห์รือเต็มใจเข้ารว่มในกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่ อยา่ง
สม่ าเสมอ องค์การบรหิารสว่นต าบลกุดแห่จงึจัดกิจกรรมยกย่องและเชดิชูความด ีความซื่อสัตย ์สุจรติ และการ
ต่อตา้นการทุจริตแก่บคุคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความด ีมีความซื่อสตัย์สุจรติ และผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้ารว่มในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง
บุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน ์และควรได้รบัการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทัว่กนั 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นต าบลกุด
แห ่
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลกดุแห ่ตระหนกัถงึความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
3) เพื่อรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ใหป้ระชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห่
มีค่านิยม ยกย่อง เชดิช ูและเหน็คุณคา่ของการประพฤติปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในเขตพ้ืนทีอ่งคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 30 คน 
2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมสี่วนรว่มในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห ่20 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิกิจกรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบคุคล 
หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น 
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือใหเ้ปน็แบบอย่าง 
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชดิชูเกียรต ิและมอบใบประกาศแก่บคุคล หนว่ยงาน องค์กรดีเดน่ที่ผ่านการคดัเลือก
และได้คะแนนสงูสุด 
4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 



25 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
จ านวนบุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเดน่ ผู้ท าคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารสว่นต าบล
กุดแห่ ไดร้ับการยกย่องเชดิชูเกียรติ 
ผลลัพธ ์
ประชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่มีคา่นิยม ยกยอ่ง เชดิชู และเหน็คุณคา่
ของการประพฤติปฏิบตัตินเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนนิโครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บรหิารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้ความเขา้ใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ใหแ้ก่ บุคลากรองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ผูบ้รหิารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้การ
บริหารงาน และปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัตเิกดิประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้บุคลากร ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ไดเ้พิ่มพูนความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
2) เพือ่พัฒนาศกัยภาพบุคลากร ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาท้องถิน่ ใหม้ีความพร้อมในองคค์วามรู้เกี่ยวกบั
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าทีแ่ละบริหารราชการ 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่บรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดดว้ยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 66 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนมุัตดิ าเนินโครงการ/แผน ต่อผูบ้รหิาร 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) เผยแพร่ประชาสมัพันธค์วามรูด้้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผูบ้รหิาร
และสมาชิกสภาท้องถิน่ผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผา่นช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ บอรด์
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพนัธร์าย
ไตรมาส) 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่ มอีงคค์วามรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือเปน็แนว
ทางการปฏิบตัิหน้าทีแ่ละบรหิารราชการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ ์
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีการบรหิารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดดว้ยความชอบธรรม ค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใชแ้บบประเมนิติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ล าดับที่ 9 
มิติที่ 2 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดก้ าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยก าหนดใหก้ารพัฒนาคา่นิยมของ
นักการเมืองให้มเีจตนารมณท์ี่แนว่แน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างทีด่ี มีคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติ 
เห็นแกป่ระโยชน์สว่นรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสูเ่ป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ” 
อีกทั้งแผนการปฏิรปูประเทศ ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ ประเดน็ปฏริูป
ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หวัหน้าส่วนราชการ หัวหนา้หน่วยงานของรฐั หรือผู้บงัคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานดว้ยความซือ่ตรงและรบัผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผดิวินัยหรือความผดิทางอาญา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่เล็งเหน็ถึงความส าคญัในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทอ้งถิน่
เอง มคีวามมุง่มั่นทีจ่ะบริหารราชการใหเ้กิดประโยชน์สขุแกป่ระชาชนในท้องถิ่น มกีารบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี ให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจรติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคญักบัการบรหิารงานเพื่อป้องกนัการทุจริตเปน็อย่างยิ่ง จึงได้เสรมิสร้างวฒันธรรม
องค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอนัอาจมี
ผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสนิใจในการปฏิบัตหินา้ที่ซึง่น าไปสู่ การเลือกปฏบิัต ิหรือก่อให้เกดิผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเสริมสรา้งวฒันธรรมในการป้องกนัการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิน่ และบุคลากรขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลกุดแหม่ีวฒันธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 66 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรจดัประชมุเพื่อรว่มกนัจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แกบุ่คคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทัว่กนั 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช ้NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิน่ และบคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแหด่ าเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ และบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่มเีรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพรข่้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่มีอ านาจหน้าที่ในการจดัท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจดัหารายไดแ้ละ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบรหิารสว่น
ต าบลกุดแห่จะบรหิารงานให้มีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน จะต้องบรหิารงานดว้ยความ
ซื่อสัตย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
ดังนัน้เพ่ือสรา้งความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบขอ้มูล
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแหไ่ด ้จึงได้จดัท ามาตรการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพรข่อ้มูลสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห่เพ่ือให้มีการเผยแพรข่้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบงัคับทีก่ าหนดไว้รวมทั้งจดัใหม้ีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบัติราชการท่ีเปน็ประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของ
ภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคับที่ก าหนดไว ้เช่น ขอ้มูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงนิ การจดัหาพัสดุ การจัดซื้อจดัจ้าง ฯลฯ 
2) เพือ่ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนด 
3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปดิประกาศ เผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการปฏิบตัิ
ราชการที่เปน็ประโยชนต์่อประชาชน 
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกดิความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 48 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากบัตดิตามการเผยแพรข่้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่
2) 2) ประชุมคณะท างานฯ 2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากบัตดิตามหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เผยแพร่
ข้อมูลขององค์การบรหิารสว่นต าบลกุดแห ่ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์
กับสาธารณชนให้เป็นปจัจุบนัทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และสื่อออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเดน็ ดังนี้ 2.1.1) ข้อมลูพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หนว่ยงาน ขอ้มูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที ่แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหนว่ยงาน ข้อมูลการตดิต่อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง ข่าวประชาสมัพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 2.1.2) การ
บริหารงาน ไดแ้ก ่แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงาน
การก ากับติดตามการด าเนนิงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัตงิาน คู่มือหรอืมาตรฐานการให้บริการ 
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ข้อมูลเชงิสถติิการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บรกิาร E – Service 2.1.3) การ
บริหารเงนิงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากบัตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปรีอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจดัซือ้จัด
จ้างหรอืแผนการจัดหาพัสด ุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดุ สรปุผลการจัดซื้อจดั
จ้าง หรือการจดัหาพัสดุรายเดือน 2.1.4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล การด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุคล หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1.5) การส่งเสริมความโปรง่ใส ได้แก่ 
การจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปดิโอกาสให้เกดิการมีส่วนรว่ม 2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการ
ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบงัคับ 
และสถานที่ให้บรกิารอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชนต์อ่ประชาชน 
3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัตดิตามการเผยแพรข่้อมูล
สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่ 
4) รายงานผลการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ และก ากับตดิตามการเผยแพรข่้อมูลสาธารณะของระบุชือ่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้ผู้บรหิารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กบัสาธารณชนให้เปน็ปัจจุบนัทางเว็บไซต์ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่และสื่อออนไลนร์ูปแบบอืน่ ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเดน็ ดงันี ้- ข้อมลูพ้ืนฐาน - 
การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การสง่เสรมิความ
โปรง่ใส 
2) มีการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคับที่ก าหนดไว้ 
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนด 
4) ก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งใหป้ิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏบิัตริาชการที่
เป็นประโยชนต์่อประชาชน 
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อการเผยแพรข่้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไมต่่ ากว่าร้อยละ 
80 (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ) 
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2) ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห่ 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
การขบัเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรปูแบบระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service) ได้เขา้
มามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผูร้ับบริการได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ดว้ยความโปรง่ใส และสามารถ
ปรับตัวใหต้รงกับความต้องการใหม ่ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรบัปรงุรปูแบบการบริการดว้ย e-Service 
จะสอดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครฐั ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยกุต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการขอ้มูลที่มคีวามเชื่อมโยงระหว่างหนว่ยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสูก่ารวิเคราะห ์การจัดการข้อมลูขนาดใหญ ่เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบ้ริการ
ภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรปูแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลือ่นนโยบายรัฐบาลดจิิทัล ซึ่งให้ทุกหนว่ยงานน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรง่ใสในการท างานของภาครฐัได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
ถือเปน็หน่วยงานภาครัฐทีม่หีน้าทีบ่ริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชนตามภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ดังนัน้ จงึได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รบับรกิาร โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเรว็ และมคีวาม
โปรง่ใส 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาตดิตอ่ดว้ย
ตนเองอีก 
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรบับรกิารของประชาชน 
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการ และสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผูร้ับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่40 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Service) 
2) ก าหนดภารกิจในการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Service) 
3) จัดท าระบบการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Service) โดยประชาชนผูร้ับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกิจขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ผา่นทางเวบ็ไซตห์รือ
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ โดยเป็นช่องทางที่ชว่ยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรบับริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดนิทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เชน่ - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอ
จัดเกบ็กิ่งไม้ใบไม้ - ระบบยื่นค ารอ้งออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบรกิารถงัขยะ - ระบบยืน่ช าระ
ภาษีออนไลน์ - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบีน้คนพิการที่มีช่องทางการแนบ
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ไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผูข้อรับบริการไมต่้องเดนิทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
4) เผยแพร่ประชาสมัพันธร์ะบบการใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์เชน่ เว็บไซตข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
5) จัดท าคู่มอื/แนวทางการใช้งานระบบการให้บรกิารประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6) จัดท าข้อมูลสถติิการให้บริการ E-Service โดยแยกขอ้มูลเปน็รายเดือนให้ครบทกุเดือน 
7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนผู้รบับริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หนว่ยงานไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บรกิารสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิ ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจดัท าบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิน่ ตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ ตามพระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมหีนา้ที่ตอ้งท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี ้ผู้มารับบริการขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นนัน้ มักจะประสบปญัหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผูบ้ริหาร ไมม่ี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการสั่งการ อนมุัต ิอนญุาต ไปยงัหัวหนา้หน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายตา่ง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิง่ต่อการให้บริการ ท าใหก้ารบริการเกดิความล่าชา้ 
ประชาชนไม่ได้รบัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจรติประพฤติมิชอบในการปฏิบตัิ
ราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดอ านาจและหนา้ที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอ านาจและหน้าที่จดัระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่น บรหิารกิจการในเขต
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ มุ่งหวังให้เกดิ
ความคล่องตัวในการปฏิบตัริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนรว่มและตรวจสอบการบรหิารงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้มากขึน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบรหิารจดัการทีด่ีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารงาน ต้องเปน็ไปเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 
ดังนัน้ เพ่ือให้การบรหิารราชการเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ีตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บรกิารและไม่สรา้งเงื่อนไขขั้นตอนทีม่ีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายขององค์การบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เปน็ธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสนิใจในการสั่ง อนุญาต อนุมตัิของผู้บริหารทกุระดับ 
4) เพื่อป้องกนัการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใชดุ้ลพินจิอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหนง่หน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 48 คน 
 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนญุาต อนมุัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสือสั่งการ 



36 
 

เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหน้าสว่นราชการ จ านวน 4 ฉบบั 
นายกเทศมนตรมีอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรมีอบหมายใหป้ลัดเทศบาล รองปลดัเทศบาล 
และหัวหน้าสว่นราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลดัเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหน้าสว่น
ราชการ เป็นต้น 
2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบตัิราชการแทนรับทราบและถอืปฏิบตัิ 
3) จัดท าประกาศ ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบตัิงานตามค าสัง่ที่ได้รบัมอบหมายในทกุเดอืน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งปฏิบตัิราชการแทน จ านวนไมน่้อยกว่า 4 ฉบบั 
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนผู้รบับริการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห่ มีความพึงพอใจตอ่คณุภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บรกิาร/จ านวนเรื่องร้องเรยีนทุจริต ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจดัท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห ่
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที ่รวมทัง้ภารกิจเกี่ยวกบัการบรกิาร 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไว้เปน็จ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ผู้ซึง่มีหน้าที่ใหบ้ริการสาธารณะแกป่ระชาชนในท้องถิน่มีภารกิจที่ต้องปฏิบตัิงานที่หลากหลาย 
ดังนัน้ จงึมีความจ าเปน็ที่จะต้องจดัท าคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคู่มือการปฏบิัตงิาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานทีม่ีจุดเริ่มต้น 
และจดุสิ้นสดุของกระบวนการ ระบถุึงขัน้ตอน และรายละเอียดของกระบวนการตา่ง ๆ มักจดัท าขึ้นส าหรบั
งานที่มคีวามซับซอ้น มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรบัปรงุ เปลี่ยนแปลงเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัตงิาน ทั้งนี ้เพ่ือให้ผู้ปฏบิัตงิานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้การปฏบิัตงิานเปน็มาตรฐานเดียวกัน 
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏบิัตงิานอย่างไร เมื่อใด กบัใคร 
3) เพื่อให้การปฏบิัตงิานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทศัน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององคก์ร 
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่48 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรับเจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรับเจ้าหน้าที่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
3) จัดท าคู่มอืหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรบัเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น เพ่ือให้ยึดถือปฏบิัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยให้มีรายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น เปน็คู่มอืปฏิบตังิานภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหนา้ที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธกีารขั้นตอนในการปฏิบตัิงาน 
4) ปิดประกาศคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏบิัตงิานส าหรบัเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อใหบุ้คลากร
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์เชน่ 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานส าหรบัเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท าให้การปฏิบัตงิานเปน็
มาตรฐานเดียวกนั 
ผลลัพธ ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของเจ้าหนา้ที่ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจดัการใหป้ระชาชนมีโอกาสกว้าง
ขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิง่จ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคดิเห็นและใช้สทิธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งกับความเปน็จริง และมีสทิธิได้รู้ขอ้มูลขา่วสารของ
ราชการ 
ดังนัน้ เพ่ือให้การด าเนนิการดังกล่าวเปน็ไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดขู้อมูลขา่วสาร รวมทั้งด าเนนิการปรบัปรงุข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหนว่ยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชนแ์กป่ระชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
2) เพื่อมีหนว่ยประชาสมัพันธ์ขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานส าหรบัประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิหน้าทีต่่อสาธารณชน 
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมลูและการปฏิบตัิงานของระบุชื่อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห ่48 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานปรบัปรุงและพัฒนาศนูย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มกีารเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบศนูย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหนว่ยประชาสมัพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ รวมทัง้มีการ
แสดงข้อมูลการด าเนนิงานตามบทบาทภารกิจอย่างชดัเจน ถกูต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเปน็ปัจจุบนัทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสือ่อื่น ๆ 
5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลกุดแห่เพื่อเผยแพรต่่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหนว่ยงานเปน็ระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบคุคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจดัหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจดัซือ้จัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏบิัตงิาน ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่ก าหนดแกป่ระชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผู้รับบริการ ที่จะตดิต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรับฟังค าตชิม/แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ เช่น - มหีมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะทีม่ีเจ้าหน้าที่ให้บรกิารข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ประชาชนผูร้ับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเหน็ - มีช่องทางการสื่อสารใน
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รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตัง้ศูนย์บริการรว่ม กล่อง/ตู้รบัฟังความคดิเหน็ การประชมุรับฟังความคิดเหน็ สื่อ
สังคมออนไลน์ เว็บบอรด์ เป็นตน้ 
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหนว่ยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เนต็ส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดท ารายงานผลสถิติผูม้ารับบริการ รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการใช้บรกิาร และสรุปผลเสนอผู้บรหิาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อยา่งนอ้ย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพฒันาข้อมูลข่าวสารของศนูย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารสว่นต าบลกุดแห่ใหม้ีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเปน็ปัจจุบนั 
ผลลัพธ ์
ประชาชนมีความพึงพอใจตอ่การใช้บริการศูนยข์้อมูลขา่วสารไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศนูย์ข้อมลูข่าวสาร) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ: โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดอ านาจและหนา้ที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้มอี านาจและ
หน้าที่จดัระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ บริหารกิจการในเขตองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และภายใตโ้ครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มุง่หวงัให้เกิดความคล่องตวั
ในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมและตรวจสอบการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งน าหลักการบริหารจัดการที่ดหีรือธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นไดอ้ย่างแท้จริง ทั้งนีก้าร
เพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภวิตัน์ทีป่ระชาชนมีช่องทางในการเข้าถงึแหล่งข้อมูลได้
มากขึน้ ย่อมส่งผลกระทบตอ่การด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จดัท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลกัธรรมาภบิาลตอ่ไป 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห่ 
2) เพื่อทราบถงึปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบรหิารสว่นต าบล
กุดแห ่
3) เพื่อสร้างช่องทางใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บรกิารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกดุแห ่
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผูร้ับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่6,606 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บรกิารประชาชนตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดงันี้ 1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ 1.3) 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 1.6) ด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
2) จัดท าระบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จดุให้บริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก เช่น ประเมนิผา่น QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
4) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมนิให้ผู้บริหารท้องถิน่ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 
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ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมนิความพึงพอใจใหบุ้คลากรภายในหนว่ยงาน และสาธารณชนได้รบัทราบผ่านชอ่งทาง
ที่หลากหลาย เว็บไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายขา่ว เสียงตามสาย หอกระจายข่าวเปน็
ต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
25,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางใหป้ระชาชนประเมนิความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ ์
จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้ริการสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิ ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 16 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่เล็งเหน็ถึงความส าคญัในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทอ้งถิน่ 
และคาดหวงัว่าองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจรติ รวมทัง้ผู้บริหารมี
ความมุ่งมัน่ที่จะบรหิารราชการให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนในท้องถิน่ มกีารบรหิารใหเ้ป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี ให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนรว่มของประชาชน จงึได้มี
การด าเนนิการจดัท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ดว้ยการจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจรติเพื่อยกระดับคณุธรรมและความ
โปรง่ใส 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแหแ่สดงเจตนารมณ์ในการน าหลกัคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบตัิการปอ้งกันการทุจริตเพ่ือยกระดบัคุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏบิัติการปอ้งกนัการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่สู่การรับรู้ของสาธารณชน 
3) เพื่อขับเคลือ่นแผนปฏบิตัิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห ่
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิน่ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 66 คน 
2) ประชาชน 14 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัตติ่อผูม้ีอ านาจ 
2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลกัคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนว่ยงาน ด้วยการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกัน
การทุจรติฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรปูแบบ ชอ่งทาง ทีก่ าหนด 
6) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรติ 
7) จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
9) ผู้บริหารควบคมุตดิตามให้ด าเนนิการตามแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติ 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ 
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11) รายงานผลการด าเนนิการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร ดว้ยการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การป้องกนัการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บรหิาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ดว้ยการจัดท าแผนปฏบิัตกิารป้องกนัการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุ
แห่ พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ มีผลการประเมนิ ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึน้ไป) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 17 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจดัท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทัง้ในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัท าบริการสาธารณะ แต่ตอ้ง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ การที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุแกป่ระชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซือ่สัตย์ สุจรติ มีความโปรง่ใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดใหก้ารจดัซื้อจัดจา้ง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนแ์ละผลเสียทางสงัคม ภาระตอ่ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท์ี่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
ดังนัน้ เพ่ือให้การบรหิารงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่เปน็ไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เกดิ
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุแกป่ระชาชนในทอ้งถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือใหป้ระชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัการจัดซื้อ – จดัจ้างได้ทกุโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจา้งตามโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
2) เพื่อเสริมสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
3) เพื่อป้องกนัการทุจรติในองค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห ่10 คน 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสว่นต าบลกุดแห่ 10 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจดัซื้อจดัจ้างหรอืจดัหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจา้งหรือจดัหาพัสดุ ใหป้ระชาชนไดท้ราบ
ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละชอ่งทางต่างๆ 
3) จัดเวทรีับฟังความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปรง่ใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนรว่มในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรูเ้กี่ยวขอ้งกบัการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่มในกระบวนการจดัซื้อจัดจา้ง การจดัหาพัสดุ การตรวจรับพัสด ุเช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจดัซือ้จัดจา้ง การจดัหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปน็ตน้ 
6) ประชมุก ากบัตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนนิงานให้บุคลากรภายในหนว่ยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทัว่กัน ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก ่7.1) ผลการด าเนินโครงการ 7.2) รายงานการก ากบัตดิตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าป ี7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปตีามวงรอบทีก่ฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด 7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งรายเดือนและรายปี 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารด้านการเงนิ การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
2) มีการจดัเวทีเพื่อรับฟังความคดิเห็นเพ่ือพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ ์
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้าง ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 18 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรอืการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน เปน็กระบวนการหนึง่ของการบรหิารผลการ
ปฏิบัติราชการซึง่ใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิงานเกดิแรงกระตุน้ในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเปน็เรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของผู้ใต้บังคบับญัชา ดังนั้น องค์การบริหารสว่นต าบลกุดแห่ 
จึงไดด้ าเนินกิจกรรมการสรา้งความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการองคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห ่14 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ โดยแต่งตั้งปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเปน็
กรรมการ และข้าราชการทีร่ับผิดชอบงานการเจา้หน้าที่เป็นเลขานุการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าสว่นและผู้บริหารสถานศกึษาเป็นกรรมการ และขา้ราชการที่รับผดิชอบงานการ
เจ้าหนา้ที่เปน็เลขานกุาร 
3) ประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพื่อกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรกึษาและเสนอความเหน็เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการใหแ้ก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดอืนขา้ราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนข้าราชการองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการตามทีค่ณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบิัตริาชการ
ของขา้ราชการเสนอมา 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมคีวามพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 (ส ารวจโดย
แบบประเมนิ) 
ผลลัพธ ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขัน้เลื่อนเงนิเดือนลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 19 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี ซึ่งก าหนดให้มกีารบรหิาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกดิประโยชน์สูงสดุกับประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่จึงไดด้ าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจดัจ้างประจ าป”ี เพื่อปรับปรุง
การจดัหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจดัซื้อจดัจ้างในปีงบประมาณถดัไป 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อทราบปญัหาอุปสรรคในการจดัซื้อจัดจา้ง 
2) เพื่อให้ไดข้้อมูลในการวางแผนการบรหิารงานการจดัซื้อจัดจา้งใหม้ีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัหาพัสด ุ
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบปฏบิัตงิานด้านพัสดุ 6 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจ้าง 
2) วิเคราะห์ผลการจดัซื้อจดัจ้าง 
3) สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
4) รายงานผลการวิเคราะหก์ารจดัซื้อจดัจ้างแก่ผูบ้รหิาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างใน
ปีงบประมาณถดัไป 
5) เผยแพร่ข้อมูลให้บคุลากรของหนว่ยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกนั 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) รายงานผลการวิเคราะหก์ารจดัซื้อจดัจ้างประจ าป ีจ านวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวเิคราะห์การจดัซื้อจัดจา้งประจ าปีแกส่าธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจา้ง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 20 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ มีความหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าวได้วา่เปน็สังคมพหุ
วัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จึงได้ใหค้วามส าคัญในการสรา้งความเป็นธรรม/ไม่เลอืกปฏิบตัิในการ
ให้บริการสาธารณะ/บรกิารประชาชนใหเ้กดิขึน้ในพื้นทีม่ากที่สดุ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีมาประยกุต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนติธิรรม และความเสมอภาค ทีอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบรกิาร
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที ่และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนัน้ๆ ไดอ้ย่างทัว่ถึง รวมถึง
การอนุมตัิ อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องด าเนินการโดยยดึหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และค านงึถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ตอ้งปฏิบตัิต่อประชาชนในพืน้ที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกนั
ไม่เลือกปฏิบตัิ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชือ้ชาต ิภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรอื
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอืน่ๆ สอดคล้อง
กับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดให้สว่นราชการจะตอ้งด าเนนิการโดยถือว่าประชาชนเป็นศนูย์กลางที่จะไดร้บัการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเปน็ไปโดยความซื่อสตัย์ สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 
ดังนัน้ เพ่ือให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกดุแห่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล และอ านวยความสะดวกให้แกป่ระชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ท้องถิน่ และเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัติ จงึได้จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบตัิงานให้มรีะบบที่โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และ
เกิดประโยชนต์่อประชาชน 
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตังิานในภารกิจตามทีก่ฎหมายก าหนดของหนว่ยงานให้บริการประชาชนอย่างเป็น
ธรรมและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูร้ับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิน่ 
4) เพื่อให้ประชาชนผูม้ารบับริการเกดิความพึงพอใจตอ่คุณภาพการใหบ้ริการ และเกิดความเชื่อมัน่ในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผูร้ับบริการขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 50 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบตัิงาน และการบริการให้ดขีึ้น และเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ผลการประชุม
ให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
2) จัดให้มีการน าเทคโนโลยมีาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัตงิานและให้บริการประชาชน เพื่อสร้างเกณฑ์
มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัตงิานที่มีความเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิเปน็มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บรกิาร ระบบการให้บริการออนไลน ์เป็นตน้ 
3) จัดให้มแีละปรับปรุงการแสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน อัตราค่าบริการ (ถ้าม)ี และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบตัิหนา้ที่ ได้แก่ จดัให้มกีล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
5) จัดให้มีสถานที่ส าหรบัผูสู้งอายุและผู้พิการโดยไม่เลอืกปฏิบตัิ ไดแ้ก่ ทางลาดชนัห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
6) มีการน าระบบออนไลน ์มาประยุกต์ใช้ในการประเมนิผลการให้บรกิารประชาชน 
7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเรว็/ตอบสนองในการแก้ไข) 
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัตแิละให้บรกิารโดยไม่เป็นธรรม เชน่ ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน ์อีเมล์ 
เว็บไซต์ เป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
ประชาชนผูร้ับบริการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ มีความพึงพอใจต่อคณุภาพการใหบ้ริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
ผลลัพธ ์
จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้ริการสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิ ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 21 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจดัท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทัง้ในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัท าบริการสาธารณะ แต่ตอ้ง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ การที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุแกป่ระชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซือ่สัตย์ สุจรติ มีความโปรง่ใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้การบริหารการใช้ทรพัย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้เกดิประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมคีวามจ าเปน็ต้องด าเนนิโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบรหิารทรัพย์สินของทางราชการทีโ่ปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเสริมสรา้งความโปรง่ใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
2) เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรของหนว่ยงาน 20 คน 
2) ประชาชน 10 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
โดยก าหนดขัน้ตอนปฏิบัติทีช่ัดเจน มแีบบการขออนุญาต/การอนุมตัิยืมที่มรีูปแบบที่สะดวก เปดิเผยและ
ตรวจสอบได ้ทั้งกรณีการยมืของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
2) จัดท าคู่มอืเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
3) เผยแพร่ประชาสมัพันธแ์นวทางปฏิบตัิ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผงั
ขั้นตอนในการด าเนินการใหบุ้คลากรและประชาชนได้รบัทราบทางช่องทางต่างๆ 
4) ด าเนนิการตดิตามตรวจสอบการด าเนนิการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจดัท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืม
ทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
5) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 



53 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีประกาศแนวทางปฏิบตัิ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย อย่าง
น้อย จ านวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ ์
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 22 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ปัจจุบันหนว่ยงานภาครฐัมีกฎหมายว่าดว้ยการอนญุาตจ านวนมาก ก าหนดใหก้ารประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผา่นการอนุญาต อนุมตัิการออกใบอนญุาต การขึน้ทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหนว่ยงานของรฐัไม่ว่าแหง่เดียว หรือหลายแหง่ อกีทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลกัฐานที่จ าเปน็ รวมถึงขัน้ตอนในการพิจารณาไว้อย่างชดัเจน ท าใหเ้กดิความ
คลุมเครือ ไม่ชดัเจน อนัเปน็การสรา้งภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเปน็อุปสรรคต่อการเพ่ิมขดี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทกีารค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มกีฎหมายกลางที่มหีลักเกณฑ์
วธิีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกทั้งเป็นการลดตน้ทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกดิความโปรง่ใส
ในการปฏิบัตริาชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชดัเจน 
จึงจ าเปน็ต้องจัดท าคู่มอืส าหรับประชาชนผา่นระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องไดร้ับอนญุาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คูม่ือส าหรับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูม้ารบับรกิารโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรฐั โดยสามารถสบืคน้ได้จากเว็บไซต์ขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ 
พ.ศ. 2558 ก าหนด 
2) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อขอรบับริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชดัเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑว์ิธกีาร ขัน้ตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชป้ระกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรบับรกิารของประชาชน 
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการ และสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนและผูร้ับบริการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชน 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชน 
3) จัดท าคู่มอืส าหรับประชาชนอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานทีต่้องใช ้เปน็ตน้ 
4) ปิดประกาศคูม่ือส าหรับประชาชน ณ จดุบรกิาร และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีคู่มือส าหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ก าหนด เผยแพร่ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนผู้รบับริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บรกิารสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิ ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 23 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจดัท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ปัจจุบันหนว่ยงานภาครฐัมีกฎหมายว่าดว้ยการอนญุาตจ านวนมาก ก าหนดใหก้ารประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผา่นการอนุญาต อนุมตัิการออกใบอนญุาต การขึน้ทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหนว่ยงานของรฐัไม่ว่าแหง่เดียว หรือหลายแหง่ อกีทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลกัฐานที่จ าเปน็ รวมถึงขัน้ตอนในการพิจารณาไว้อย่างชดัเจน ท าใหเ้กดิความ
คลุมเครือ ไม่ชดัเจน อนัเปน็การสรา้งภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเปน็อุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทกีารค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มกีฎหมายกลางที่มหีลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกทั้งเป็นการลดตน้ทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกดิความโปรง่ใส
ในการปฏิบัตริาชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชดัเจน 
จึงจ าเปน็ต้องจัดท าคู่มอืส าหรับประชาชนผา่นระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องไดร้ับอนญุาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คูม่ือส าหรับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูม้ารบับรกิารโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรฐั โดยสามารถสบืคน้ได้จากเว็บไซต์ขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ 
พ.ศ. 2558 ก าหนด 
2) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อขอรบับริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชดัเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑว์ิธกีาร ขัน้ตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชป้ระกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรบับรกิารของประชาชน 
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการ และสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานขององคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนและผูร้ับบริการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชน 
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชน 
3) จัดท าคู่มอืส าหรับประชาชนอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย หลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานทีต่้องใช ้เปน็ตน้ 
4) ปิดประกาศคูม่ือส าหรับประชาชน ณ จดุบรกิาร และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีคู่มือส าหรบัประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ก าหนด เผยแพร่ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนผู้รบับริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บรกิารสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิ ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 24 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจดัท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ ใหค้วามส าคญัในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการใหบ้รกิาร
สาธารณะ/บรกิารประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลกันติิธรรม และ
ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จะต้องค านึงถงึการจัดท าบรกิารสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อ านาจหน้าที ่และเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมตัิ อนุญาต และการ
ใช้อ านาจอืน่ๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถงึความ
ถูกตอ้งชอบธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และไม่มกีารเรียกรอ้งผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทัง้นี้ ต้องปฏิบตัิ
ต่อประชาชนในพื้นทีแ่ละผูท้ี่มาประกอบกิจการในพื้นทีอ่ย่างเท่าเทียมกนัไมเ่ลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกดา้น 
เพศ ถิน่ก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถอืว่าประชาชนเปน็ศนูย์กลางที่จะได้รบัการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสว่น
ราชการต้องเปน็ไปโดยความซื่อสตัย์ สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 
ดังนัน้ เพ่ือให้หน่วยงานมกีารให้บรกิารประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ และเพ่ือใหเ้กดิความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือก
ปฏิบัต ิจึงได้จดัท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตังิานในภารกิจตามทีก่ฎหมายก าหนดของหนว่ยงานให้บริการประชาชนเปน็ไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด อยา่งเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
2) เพื่อให้ประชาชนผูร้ับบรกิารรบัทราบแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกบัวธิีการและมาตรฐานการให้บรกิาร 
3) เพื่อให้ประชาชนผูม้ารบับริการสามารถตดิตามตรวจสอบการให้บรกิารได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผูร้ับบริการขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2) จัดให้มีการประชมุคณะท างานจดัท ามาตรฐานการให้บรกิารประชาชน 
3) จัดท าประกาศมาตรฐานการใหบ้ริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธกีารและมาตรฐานที่ใช้ใหบ้ริการและ
ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกนั 
4) ปรับปรุงข้อมูลการใหบ้รกิารในหนว่ยงานให้เปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด เชน่ - ปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบใหเ้ป็นปัจจุบนั - ปรับปรุงปา้ยแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแกป่ระชาชน 
5) เผยแพร่มาตรฐานการใหบ้ริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น 
- จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิขัน้ตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พรอ้มระบผุู้รับผดิชอบให้บริการ
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ในทุกกระบวนการ ณ จดุใหบ้ริการ - จัดท าเอกสาร/แผน่พับประชาสัมพนัธ์เผยแพรม่าตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติการใหบ้ริการประชาชน - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ทุก
งานบริการ 
6) มีการติดตามประเมนิผลการใหบ้ริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมนิความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับวธิกีารใหบ้ริการประชาชน 
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบ้รกิารอย่างชัดเจน พร้อมระบผุู้รับผิดชอบงานใหบ้ริการใน
ทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเวบ็ไซตห์นว่ยงาน 
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนผู้รบับริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามพึงพอใจต่อการใหบ้ริการขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 
หมายเหตุ 
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ล าดับที่ 25 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่เปน็หน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะใหแ้กป่ระชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผู้มารับบริการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมกัจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการตดิตอ่ราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมายไปรวมอยู่กบัฝ่ายผู้บรหิาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมตัิ อนุญาต ไปยงัหวัหน้าหน่วยงาน ระดับส านกั 
กอง และฝา่ยต่าง ๆ ซึง่เปน็อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าใหก้ารบริการเกดิความล่าช้า ประชาชนไมไ่ด้
รับความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจรติประพฤติมิชอบในการปฏิบตัิราชการของ
เจ้าหนา้ที่ สง่ผลให้ระบบการให้บรกิารภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกจิการบา้นเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบรหิารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรฐั 
ไม่มขีั้นตอนการปฏิบัตงิานเกินความจ าเปน็ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและไดร้ับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบรหิารราชการเปน็ไปตามหลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บรกิารและไม่สรา้ง
เงื่อนไขขั้นตอนทีม่ีความยุ่งยาก จึงจ าเปน็ต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เปน็ธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสนิใจในการสั่ง อนุญาต อนุมตัิของผู้บริหารทกุระดับ 
4) เพื่อป้องกนัการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใชดุ้ลพินจิอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหนง่หน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ด าเนนิการชีแ้จงใหข้้อมลูหน้าทีค่วามรบัผิดชอบและผู้รับผดิชอบ แก่บุคลากรในหนว่ยงาน 
2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องใหร้ะดับรองผู้บริหารหรอืพนักงานท้องถิ่นในการอนมุัติ อนุญาต 
3) จัดท าค าสัง่มอบหมายผู้รกัษาราชการแทนกรณไีม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4) จัดท าค าสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนญุาต อนมุัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสือสั่งการ 
เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหน้าสว่นราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหป้ลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา้
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หวัหน้าส่วนราชการ 
5) กรณีการลงนามอนุมตัิ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจดัท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง 
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6) กรณีอ านาจเฉพาะของผูบ้ริหารไม่สามารถมอบอ านาจได ้หรือผู้บรหิารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มหีน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง ให้จดัท าเป็นค าสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบดว้ย 
7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบตัิราชการแทนรับทราบและถอืปฏิบตัิ 
8) จัดท าประกาศ ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบตัิงานตามค าสัง่ที่ได้รับมอบหมายในทกุเดอืน 
10) รายงานผลการด าเนนิการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบบั 
ผลลัพธ ์
1) ประชาชนผู้รบับริการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บรกิาร/จ านวนเรื่องร้องเรยีนทุจริต ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 26 
มิติที่ 3 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจดัเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่เหน็ความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมอย่างกว้างขวางและเทา่
เทียม โดยให้ประชาชน กลุม่องค์กร ชมุชน เครือขา่ยทัง้ภาครัฐและเอกชนได้มโีอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเหน็ ความต้องการ เปดิโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนรว่มในการรับรู ้รว่มก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตดัสนิใจ รว่มตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลกุดแหด่้วยการ
จัดท าโครงการจดัเวทีประชาคมขึน้ เพื่อจะได้มีกระบวนการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห่ โดยเฉพาะการด าเนนิกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเปน็อยู่ และสุขอนามยัของประชาชนในชมุชุน เพือ่น ามาเปน็ข้อมูลการพัฒนา ปรบัปรงุ จดัท าแผนชมุชน 
แผนพัฒนาท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่
2) เพื่อรับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รว่มคิด ร่วมท า ร่วมแกป้ัญหา และส่งเสรมิระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสว่นรว่ม 
4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรบัปรงุ จดัท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อส่งเสริมให้เกดิเครือขา่ยภาคประชาสังคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิน่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 200 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสัง่มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทปีระชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นดว้ยความสมคัรใจ ตามวนัเวลา และสถานที่ที่
เหมาะสม สอดคล้องกบัวถิีชมุชน ไม่ชีน้ า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสดัส่วนทุกพ้ืนที ่อย่างเสมอภาค 
และเทา่เทียมกนั 
3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเปน็รูปธรรม 
ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
4) ติดตามประเมินผลการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
30,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห ่
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีการจดัประชมุเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสดัส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และเทา่เทียม
กัน 
ผลลัพธ ์
1) ได้รบัทราบปญัหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิของประชาชนในแต่ละชมุชน 
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรบัใช้ในการวางแผนพฒันาชมุชนและพฒันาทอ้งถิน่ 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 27 
1. ชื่อโครงการ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดแ้ละ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจดัท าบริการสาธารณะ การที่ระบุชื่อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จะบริหารงานให้มปีระสทิธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน จะตอ้งบริหารงาน
ด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต มีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภบิาล 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรว่มในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ การจดัท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห ่และร่วมด าเนนิการโครงการ 
รวมทัง้ตดิตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ส่งผลใหเ้กิดการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ของตน 
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดิตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดิตามการปฏิบัติราชการ ใหม้ีความถูกต้อง โปร่งใส 
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนนุการขบัเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพ้ืนที่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 200 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัท าแผนพฒันา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 1.1) จัดประชุม
คณะกรรมการชมุชน เพื่อคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมในการเปน็คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ โดย
ส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มคีุณวฒุิ/วัยวุฒ ิเหมาะสม หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในจ านวนสดัส่วนที่มีผลต่อการตดัสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมตา่ง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้ - การมสี่วนรว่มในการจดัท า
แผนงาน/โครงการ - การมีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัตริาชการ - การมีส่วนรว่มด าเนินการ
ตามโครงการ 1.2) จัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น 1.3) เผยแพร่ รา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละ
ชุมชน เสนอข้อคดิเห็น ในการปรบัปรงุการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรบัปรงุ
แผนพัฒนาท้องถิน่ ให้สอดรบักับความต้องการของประชาชน 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามขั้นตอนต่อไป 
1.6) เผยแพรแ่ผนพัฒนาทอ้งถิ่น ตอ่สาธารณชน 1.7) รายงานผลการด าเนนิการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิน่ต่อไป 
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิน่ เรื่อง ระเบียบว่าดว้ยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชมุและการ
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ปรึกษาของสภาท้องถิน่ตามระเบียบฯ ให้มคีวามเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที ่รวมทั้งประชาสมัพันธเ์กี่ยวกับ
วันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
30,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการจดัเวทีให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการเสนอข้อคิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น และมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถตดิตามการจัดท าแผน/โครงการตา่งๆ 
2) องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห่มกีารแตง่ตัง้ภาคประชาชนร่วมเปน็กรรมการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
ผลลัพธ ์
เกิดการมีสว่นร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านตา่งๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพิ่มขึ้น 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 28 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่เหน็ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนว่ยงานให้เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จดัท า
มาตรการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึน้ เพื่อก ากบัตดิตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนใหแ้ก่
ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรบัปรุงขั้นตอน ช่องทางการรอ้งเรียน กระบวนการจดัการแกไ้ขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนนิการเรื่องร้องทุกข ์และเรื่องเรียนต่างๆ ใหม้ีความรวดเร็ว เปน็ธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทัง้จัดใหม้ีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กระบวนการรอ้งเรียน และขัน้ตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อก ากับติดตามการจดัการเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรยีนขององค์การบริหารสว่นต าบลกุดแห ่ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรอืแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแกไ้ขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนนิการเรือ่งร้องทุกขแ์ละเรื่องเรียนตา่งๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 100 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่ 
2) ประชมุคณะท างานฯ มาตรการจดัการเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห่ เพื่อ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทกุข์/รอ้งเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเรว็ และสะดวก 
3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้3.1) การจดัการเรือ่ง
ร้องเรียนทัว่ไป - ก าหนดใหม้ีการจดัตัง้/ปรบัปรงุศนูย์เรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององคก์ารบริหารสว่นต าบล
กุดแห่ - ก ากับตดิตามใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องจัดใหม้ีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนใหป้ระชาชนรับทราบอย่างทัว่ถึง - ก าหนดให้มกีารพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจดัการแก้ไขปญัหา ช่องทางการตดิตามผล และการแจ้งผลการด าเนนิการเรื่องร้องทุกขแ์ละเรื่อง
เรียนต่างๆ - ก าหนดใหห้นว่ยงานที่รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข ์ด าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการไดท้ันภายใน 15 วัน ต้องชีแ้จงให้ผู้ร้องเรียนทราบ - 
ก าหนดใหห้นว่ยงานที่รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข ์มีการแจง้ผลการด าเนนิการหรือความก้าวหน้าผล
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมชี่องทางในการตดิตามเรื่องร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนสามารถตดิตาม
ผลไดด้้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - 
จัดท าคูม่ือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกีย่วข้องกับการทุจรติและประพฤติมชิอบของเจา้หน้าที่
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ของหนว่ยงาน โดยคู่มอืดงักล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวธิีการที่บคุคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขัน้ตอนหรือวิธกีารในการจดัการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนนิการ เป็น
ต้น - ก าหนดให้มีเจ้าหนา้ที่/หนว่ยงานผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน ์โดย
แยกตา่งหากจากช่องทางทัว่ไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผูแ้จ้งเบาะแส - จดัท าข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรียน
การทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องหนว่ยงาน - จัดท าข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มอืปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการรับเรื่องรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์คู่มอืแนวทางการจดัการต่อเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด าเนนิการตอ่เรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกบัการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าทีข่อง
หนว่ยงาน เพ่ือใช้เปน็แนวทางปฏิบตัิให้มปีระสทิธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
5) ประกาศ/ประชาสมัพันธม์าตรการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ 
ให้ทุกหน่วยรบัทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดท าฐานขอ้มูลเรื่องรอ้งเรียน มีการวิเคราะหแ์ละก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกนั และแก้ไขไม่ให้เกดิ
ปัญหาในลักษณะเดมิขึน้อีก 
7) รายงานสรุปผลการด าเนนิการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปญัหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
8) คณะท างานฯ ก ากับตดิตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหด้ าเนินการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บรกิาร 
10) รายงานสรปุผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
2) มีการแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รบัผิดชอบรับเรือ่งร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
3) มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบชอ่งทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอน
เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหนา้ ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทั้งมชี่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถตดิตามผลไดด้้วยตนเอง 
5) มีการก ากับตดิตามการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่ ให้สามารถ
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ตอบสนอง ความต้องการหรอืแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว ้
ผลลัพธ ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนนิการเรื่องร้องทกุข์/ร้องเรียนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไมต่่ า
กว่ารอ้ยละ 80 
หมายเหตุ 
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ล าดับที่ 29 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสง่เสริมชุมชนเฝา้ระวังการทจุริต 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบนั เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ เนื่องจากโครงสรา้งทางสงัคมเป็นระบบอุปถมัภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรอืพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม การยกย่องเชิดชคูนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนกัการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนสว่นหนึง่ที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่า
การทุจรติเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ไดร้ับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเขา้ไปยุ่ง
เกี่ยว นอกจากนัน้สภาพปัญหาบางส่วนก็มกัเกดิจากการใช้อ านาจของเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่มุง่แสวงหา
ผลประโยชน ์ปัญหาการทุจริตเป็นปญัหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้สมัฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืจากทกุ
ภาคส่วนในการที่จะปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการเฝา้ระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จดัท ากิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทจุริต เพื่อส่งเสรมิองค์ความรูก้ารต่อตา้นการทุจรติใหก้ับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ละเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มสี่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจรติให้ภาคประชาชน 
2) ส่งเสริมการสร้างชมุชนเฝ้าระวังการทุจรติ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห ่30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผา่นช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไดแ้ก่ บอรด์ประชาสมัพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติตามเวทีชาวบา้นในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หนว่ยงาน 
3) ส่งเสริมใหม้ีการจัดตั้งชมุชนเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจรติในหน่วยงานของรัฐ 
4) สนับสนนุการด าเนนิการในกิจกรรมของชุมชนเฝา้ระวังการทุจรติ 
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝา้ระวงัการทุจรติ เป็นร่วมสงัเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจดัจา้ง การบริหารงานบคุคลขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห่ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสมัพันธข์อง
หนว่ยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) มีชุมชนเฝ้าระวงัการทุจรติเกดิขึน้ 
ผลลัพธ ์
การทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ลดลงไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 10 
หมายเหตุ 
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ล าดับที่ 30 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสง่เสริมชุมชนเฝา้ระวังการทจุริต 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบนั เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ เนื่องจากโครงสรา้งทางสงัคมเป็นระบบอุปถมัภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรอืพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม การยกย่องเชิดชคูนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนกัการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนสว่นหนึง่ที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่า
การทุจรติเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ไดร้ับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเขา้ไปยุ่ง
เกี่ยว นอกจากนัน้สภาพปัญหาบางส่วนก็มกัเกดิจากการใช้อ านาจของเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่มุง่แสวงหา
ผลประโยชน ์ปัญหาการทุจริตเป็นปญัหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้สมัฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความรว่มมอืจากทกุ
ภาคส่วนในการที่จะปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการเฝา้ระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จดัท ากิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทจุริต เพื่อส่งเสรมิองค์ความรูก้ารต่อตา้นการทุจรติใหก้ับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ละเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มสี่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจรติให้ภาคประชาชน 
2) ส่งเสริมการสร้างชมุชนเฝ้าระวังการทุจรติ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุแห ่30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผา่นช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ไดแ้ก่ บอรด์ประชาสมัพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจรติตามเวทีชาวบา้นในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
หนว่ยงาน 
3) ส่งเสริมใหม้ีการจัดตั้งชมุชนเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจรติในหน่วยงานของรัฐ 
4) สนับสนนุการด าเนนิการในกิจกรรมของชุมชนเฝา้ระวังการทุจริต 
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝา้ระวงัการทุจรติ เป็นร่วมสงัเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจดัจา้ง การบริหารงานบคุคลขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห่ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่องค์ความรูเ้กี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสมัพันธข์อง
หนว่ยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) มีชุมชนเฝ้าระวงัการทุจรติเกดิขึน้ 
ผลลัพธ ์
การทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ลดลงไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 10 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 31 
มิติ ที่ 4 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเปน็กลไกที่ส าคญัและเปน็เครือ่งมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่วา่จะเป็นใน
ภาครัฐ หรอืเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะชว่ยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนว่ยงานให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับไดซ้ึ่งจะท าใหป้ฏิบัตงิานและการจัดการของหนว่ยงานบรรลตุามวัตถุประสงค์ 
ในอดตีที่ผ่านมาการบริหารงานของหนว่ยงานภาครฐั ได้มีการควบคมุภายในตามทีก่ระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญช ีหนังสือสัง่การ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยสว่นใหญ่ จะเนน้ไปที่การควบคุมด้านการเงนิและบญัชแีละการปฏบิัติใหถู้กตอ้งตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอืน่ๆ นอกเหนอืจากดา้นการเงินและบญัชี
ในหนว่ยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถงึผลการด าเนนิงานในภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเปน็ระบบการควบคุมทีค่รอบคลุมงานทกุด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของ
หนว่ยงานนั้นๆ ว่ามกีารด าเนินงานที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การทีร่ะบบการควบคมุ
ภายในของรฐัยังไม่ครอบคลมุทุกระบบงาน อาจเป็นชอ่งทางรัว่ไหลท าให้เกิดความเสยีหายในหน่วยงานและ
การด าเนนิงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี ้สาเหตุสว่นหนึง่อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หนว่ยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบตัิงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบคุคลหนึง่เพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมนิและการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนว่ยงานที่ก าหนดขึน้ และพัฒนาใหร้ะบบ การควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมแีนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบตัิงานในหนว่ยงาน จึงไดก้ าหนดกิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้การปฏบิัตงิานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใช้ทรัพยากรเปน็ไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานทีซ่้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรอืผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
2) เพือ่ให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินทีถู่กต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสนิใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบตัิงาน และบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏบิัตติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคบัต่างๆ ของ
หนว่ยงานอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุชื่อ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบตัิงานในหนว่ยงาน อกีทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ซึ่งจะท าใหก้ารปฏิบัติงานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลตุามวัตถุประสงค์ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่48 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัตกิารควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัตกิารควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบดว้ย (1) การรบัรอง
ว่าการควบคมุภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(หนังสอืรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้หนว่ยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคมุภายในของหนว่ยงาน (รายงานการสอบทานการประเมนิผล
การควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพมากขึน้ 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ ณ ที่ท าการ และเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบัตกิารควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคมุภายในและจดัท าแผนปรบัปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดย
กิจกรรมการควบคมุภายในร้อยละ 80 ไดด้ าเนนิการแก้ไข 
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ผลลัพธ ์
1) ระดบัความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 
ในระดับมาก) 
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่มีความโปรง่ใส 
3) การทุจรติองค์การบรหิารส่วนต าบลกดุแห่ลดลงร้อยละ 5 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 32 
 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ปัญหาการทุจรติคอรร์ัปชนัในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรงัที่นับวันยิง่จะทวีความรุนแรงและสลบัซบัซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหาล าดบัตน้ ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกดิขึน้ทุกภาคสว่นในสังคมไทย 
ไม่วา่จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มกัถูกมองจากภายนอกสงัคมว่า
เป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอรร์ัปชนัและมกัจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้สง่ผลสะเทือนตอ่กระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง สง่ผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รปัชันมีผลในเชงิลบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ มนีโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนรว่มโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอ้คิดเหน็ เกี่ยวกบัการทุจริตขององคก์ร จงึได้ด าเนินการจดัท ามาตรการจดั
ให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรบับุคลากรและ
ประชาชน 
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเรว็ โปรง่ใส เปน็
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่48 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยูบ่นหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทัว่ไป เพื่อเปน็การคุม้ครองข้อมูลของผู้แจง้
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ)และจดัให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนไดด้้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนนิการหรือความก้าวหน้าเรือ่ง
ร้องเรียนให้ผูร้้องเรียนทราบ 
2) ด าเนนิการให้มเีจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กรณีมีเรือ่งร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ปฏิบตัิราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 
3) ด าเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชอ่งทางการร้องเรยีนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนนิการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบของเจ้าหนา้ที่ของ
หนว่ยงาน บนเว็บไซต์หลักขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวกรวดเรว็และปลอดภัยส าหรับ ผูร้้องเรียน 
ผลลัพธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวงั และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจ้งหนว่ยงาน) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 33 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้วา่ ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมชิอบ โดยก าหนดตัวชีว้ดัไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตอ้งมคีะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดค้ะแนนไมต่่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดน้ าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายไว้วา่หน่วยงานที่เข้ารว่มการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตวัชีว้ัดไวว้่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดชันีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดบั 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 57 คะแนน และหนว่ยงานที่เข้าร่วมการประเมนิ ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึน้ไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบในหนว่ยงานภาครฐัเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นหนว่ยงานที่มีความส าคญัยิ่งในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิเปน็หน่วยงาน
ของรฐัภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ทีมุ่่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหนว่ยงานหลักในการจดัท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ 
ถือเปน็กลไกส าคญัในการพฒันาทอ้งถิน่ซึง่น าไปสูก่ารพัฒนาทัว่ทั้งประเทศ 
ดังนัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลกดุแห่จึงได้เลง็เหน็ถงึความส าคัญในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติใน
ระดบัท้องถิ่นเอง จงึก าหนดด าเนินมาตรการบรหิารจดัการความเสี่ยงการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดแห่เพื่อเป็นป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจรติขึน้ในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
2) เพื่อป้องกนัการทุจรติไมใ่ห้เกิดขึ้นในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดแห่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
หนว่ยงานภายในขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกุดแห่ทุกหนว่ยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 48 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ามาตรการและขออนุมัตดิ าเนินการต่อผูม้ีอ านาจ 
2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบรหิารจดัการความเสี่ยงการทจุริต 
3) คณะท างานด าเนินการประเมนิความเสี่ยงการด าเนนิงาน/การปฏิบตัิหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกดิการทุจรติ 
4) คณะท างานด าเนินการจดัท านวตักรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบรหิารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติ 
5) ด าเนนิการเผยแพร่ผลการประเมนิความเสี่ยง ซึ่งข้อมลูประกอบด้วยเหตกุารณค์วามเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
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มาตรการและการด าเนนิการในการบรหิารความเสี่ยง บนเวบ็ไซตข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และช่องทาง
อื่นๆ 
6) มีการประชมุชีแ้จงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบรหิารความเสี่ยงการทุจรติใหแ้ก่
เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบตัิงาน หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ให้ปฏิบตัิตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจรติอย่าง
เคร่งครดั 
7) ติดตาม ประเมนิผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมนิความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบตัหิน้าที่/การด าเนนิโครงการที่อาจก่อให้เกิด
การทุจรติ จ านวน 1 ชุด 
2) มีนวตักรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบรหิารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการทีอ่าจก่อให้เกดิ
การทุจรติ อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึง่ข้อมูลประกอบดว้ยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนนิการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่) 
ผลลัพธ ์
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ/คดกีารทุจรติประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดแห่ลดลง 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 34 
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีบทบาทความส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดว้ย
เหตุผลดังกล่าวการพฒันาศกัยภาพทักษะและความรูข้องสมาชิกสภาท้องถิน่ใหม้ีความพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มคีวามรู้ในขอ้บังคับการประชุมสภา วธิีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู ้และระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
การส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญท่ี
ใช้ส าหรับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจบุันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มงีบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเปน็อิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดแูลการด าเนนิงานตา่งๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ให้เปน็ไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนารว่มกัน นอกจากจะท าให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถอืให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และลดการทุจริต 
จึงไดม้ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเปน็การเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏบิัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ชว่ยลดปญัหาการทุจรติ ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร 
2) เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจที่เกี่ยวขอ้งกบับทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิน่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่14 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าคู่มอืระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชกิสภาท้องถิน่ใช้ส าหรับการประชมุ 
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าทีข่องสมาชิกสภาทอ้งถิน่ และความรู้ในขอ้บังคับ
การประชมุสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู ้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่เปน็คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนนิการต่างๆ เชน่ การจัดซื้อจดัจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติรา่งขอ้บญัญตัิประจ าป ีการตรวจรายงานการประชมุ การตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา การจดัท าแผนปฏิบัติการปอ้งกนัการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห่ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าทีข่องสมาชิกสภาทอ้งถิน่ และความรู้ในขอ้บังคับ
การประชมุสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู ้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
2) สมาชิกสภาท้องถิน่มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที ่และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถกูต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ผลลัพธ ์
สมาชิกสภาท้องถิน่สามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ดไ้ปปรับใชใ้นการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร ด้วยความเปน็ธรรม ตรงไปตรงมา 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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ล าดับที่ 35 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
ปัจจุบันปัญหาการทุจรติคอร์รัปชนัในประเทศไทยถือเปน็ปัญหาเรื้อรงัที่นบัวนัยิ่งจะทวีความรนุแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาต ิเปน็ปญัหาล าดบั
ต้น ๆ ทีข่ดัขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกดิขึน้ทุกภาคสว่นใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเปน็ภาคการเมอืง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวา่เปน็องค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอร์รัปชันและมักจะปรากฏขา่วการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนตอ่กระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิน่อย่างยิง่ ส่งผลให้ภาพลักษณข์องประเทศไทยเรือ่งการทุจรติคอร์รัปชนัมีผลในเชิงลบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่มนีโยบายใชห้ลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนรว่มโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอ้คิดเหน็ เกี่ยวกบัการทุจริต จึงไดด้ าเนินการจดัท ามาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรอืรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจรติขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห่ 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเรว็ โปรง่ใส เปน็
ธรรม 
2) เพื่อให้การบริหารงานของหนว่ยงานเปน็ไปตามหลกัธรรมาภิบาลและป้องกนัการทุจริตของหนว่ยงาน 
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลกุดแห ่30 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจา้หน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณมีีเรื่องร้องเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทีป่ฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าทีโ่ดยมิชอบ 
2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรยีน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนนิการร้องเรียนให้บคุลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ก าหนดกระบวนการจดัการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผูก้ระท าผิดการทุจรติ 
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ดว้ยตนเอง และมกีารรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรือ่งร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
7) ก าหนดกระบวนการตดิตาม ตรวจสอบผู้กระท าผดิการทุจรติอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดท าคู่มอื/แนวทางการด าเนินการต่อเรือ่งร้องเรียนที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทุจรติและประพฤตมิิชอบของ
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เจ้าหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ตอ้งแยกออกจากคู่มือการจดัการเรื่องรอ้งเรียนทัว่ไป และ
เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซตข์ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยพิจารณาใหม้ีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (1) วิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะท าการรอ้งเรียน (2) ขั้นตอน/วธิีการจัดการเรื่องร้องเรียน (3) ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบ และ (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขัน้ตอนในการด าเนินการ
ร้องเรียนให้บคุลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกนั 
9) จัดประชุมใหค้วามรู้เจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เปน็มาตรฐานในการปฏิบตัิงานและ
ด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากชอ่งทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเ้ปน็ไปในทิศทางเดียวกนั โดย
โปรง่ใสและเป็นธรรม 
10) จัดท าข้อมูลเชิงสถติิเรือ่งร้องเรียนการทุจริต 
11) รายงานผลการด าเนนิการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณไีดท้ราบ หรอืรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 
ผลลัพธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวงั และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจ านวน
ข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะทีป่ระชาชนแจ้งหนว่ยงาน) 
หมายเหตุ 
 ปิด 
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