
 

 

 

 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ. 256๑-2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 

จัดท าโดย 

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 

 
 
 



ค าน า 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี               
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จะเป็นแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพ้ืนที่ในต าบลกุดชุมแสง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 
 
 
        งานนโยบายและแผน 
         องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 
                    หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า             ๑ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร       ๒ 



  หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น)   ๑๑ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        ๑๒ 
  เปูาหมาย          ๑๒ 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผน        ๑๓ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต         ๑๔
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ ๔ ปี              

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตาม ๔ มิติ    
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ของหน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางปูองกันการทุจริตทีอ่าจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต
ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ด้านการบริหาร 
 ๑.๑ มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุมอ านาจ
หน้าที่ตามภารกิจ 
 ๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย 
 ๑.๓ มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
 ๑.๔ มีการก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

๑. ด้านการบริหาร 
  ๑.๑ ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พื้นที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท าให้ อบต. ไม่มีอ านาจที่จะออก
ข้อก าหนดหรือออกข้อบัญญัติมาบังคับใช้ ได้ เต็มพื้นที่ 
บุคลากรขาดความรู้และความช านาญด้านการผังเมือง 



 ๑.๕  มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นที่ 
 ๑.๖ มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

     

     

๒. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท าให้ อบต.มีอ านาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึงและรวดเร็ว 
 ๒.๒ มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพื้นที่ 
 ๒.๓ การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ  
 ๒.๔ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

๒. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บางภารกิจ
ขาดความชัดเจน 
 ๒.๒ การถ่ายโอนภารกิจขาดการก ากับดูแลจากหน่วยงาน
จากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ 
 ๒.๓ มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นทีท่ี่มีอ านาจหน้าที่ 
ทับซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 ๒.๔ ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วงอยู่
เสมอ 
 ๒.๕ การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วน 
กลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุม 
ดูแลจากส่วนภูมิภาค  
 ๒.๖ กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนา เช่น พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  

๓ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๓. บุคลากร 
 ๓.๑ สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและงบ 
ประมาณ 
 ๓.๒ บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ ในพื้นที่  ท าให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
 ๓.๓ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรมและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๓. บุคลากร 
  ๓.๑ ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการท างานในภาพรวมของ อบต.  
  ๓.๒ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและขาด
ทักษะ ประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
  ๓.๓ มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครือญาติใน
ชุมชน 

๔. งบประมาณ 
  ๔.๑ มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มีอิสระ
และเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
  ๔.๒ ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
     

๔. งบประมาณ 
  ๔.๑ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
  ๔.๒ งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ท าให้ด้านอื่น ๆ ขาดการพัฒนา เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิต 
  ๔.๓ รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. ด้านการเมืองการปกครอง 
  ๑.๑ แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ ท าให้บทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 
  ๑.๒ รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - Based) 

๑. ด้านการเมืองการปกครอง 
  ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทาง
การเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการด าเนนิ
นโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 



และการบริหารราชการแบบบูรณาการ   
     

  ๑.๒ ภายในปี ๒๕๕๘ ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการเลือกตั้ง 
  ๑.๓ พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานได้ 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ การขยายตลาดทางการค้าการลงทนุทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒.๒ การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างในสินคา้ 
 ๒.๓ แนวทางการพฒันาประเทศที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒.๔ อัตราค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาท 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๑ ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
 ๒.๒ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสนิค้า 
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ ามนั ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค 
แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของ
ตลาด 
 ๒.๔ เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

 
๔ 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

   ๒.๕ กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
  ๒.๖ ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพ
แบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 
  ๒.๗ เกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและ
อื่นๆ ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลติทางด้านเกษตรกรรม 

๓. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
 ๓.๑ มีสถานศึกษาทุกระดบัในพื้นที่ และมีศนูย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยา่งทั่วถึง 
 ๓.๒ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาล 
หนองบัวแดง ตั้งอยู่ครอบคลุมทัง้พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึง 
การให้บริการฟรีในเร่ืองรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
 ๓.๓ รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 

๓. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
 ๓.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
 ๓.๒ การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวฒันธรรมตะวันตก
ของประชาชน 
 ๓.๓ ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา 
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 
 ๓.๔ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมา 
 ๓.๕ เด็กเยาวชนขาดจิตส านึกที่เป็นแบบอย่างทีด่ีของ
สังคมไทย  



๔. นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๑ นโยบายการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ 
 ๔.๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
- ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไร่ละ ๑,๐๐๐.- ไม่เกิน ๑๕ ไร่/
ราย 
- ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติไร่ละ ๑,๑๑๓. ไม่เกิน 
๒๐ ไร/่ราย 
- พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าแรงงานขั้นต่ า ๓๐๐ บาท  
- ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 
- เบี้ยยังชีพรายเดือนอัตราขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  
 ๔.๓ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

๔. นโยบายรัฐบาล 
 ๔.๑ นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชานิยม 
ขาดความจริงใจในการแก้ไขปญัหาให้กับประชาชน 
 ๔.๒ นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้จริง 
 ๔.๓ ความต่อเนื่องของนโยบายขาดประสทิธิภาพ เปลี่ยน
รัฐบาลนโยบายก็เปลี่ยนไป ท าให้ประชาชนขาดความมัน่ใจ
และขาดความเชื่อม่ันในแต่ละรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ มีโครงการสิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข ทุกชุมชนน่าอยู่นา่อาศยั 
(ชุมชนปลอดขยะ)    
  ๕.๒ มีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ กฎหมายและข้อก าหนดเร่ืองการควบคุมมลพิษ 
ปัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 
 ๕.๒ ระบบรีไซเคิลขยะและการก าจัดขยะ 
 ๕.๓ ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๔ แหล่งน้ าธรรมชาติมีไม่เพียงพอและไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในการเกษตร    

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๖.๑ เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
  ๖.๒ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น 
ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖.๑ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT 
 ๖.๒ ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  



   กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ส านักปลัด กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา ฯ 

- รองนายก อบต. (๒ คน) 

- เลขานุการนายก อบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

กองสวัสดกิารสังคม 

 

๖ 



๗ 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ ของทางราชการ 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

 ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า    
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งการ เกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งอ านาจ
หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง กรณีไม่มี
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการที่มีระดับการด ารงต าแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 

๓. ส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
     ๓.๑ ส านักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานแผนงาน
และงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภาฯ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน งานวิชาการส่งเสริมการเกษตร งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย   

๓.๒ กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ท าหน้าที่เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน

และงานพัสดุ งานพัฒนารายได้ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

๘ 
 

๓.๓ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ท าหน้าที่เกี่ยวกับ งานสาธารณูปโภค งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 



  ท าหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

๓.๕ กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
ท าหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านสวัสดิการสังคม งานสงเคราะห์เด็ก สตรีและคนชรา และงานอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย   
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสงจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง
ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อน
วัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา       
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ต าบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจหลัก SWOT องค์กรปกครองส่วนต าบลกุดชุมแสงก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหาโดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อน ามาจัดกลุ่มภารกิจ           
จะแบ่งออกได้ ๗ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

๙ 
 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง 

และถนนเพ่ือการเกษตร สายต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก           
เกิดความปลอดภัย นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ให้มีสภาพใช้งานได้ดี และขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ าให้กับครัวเรือน ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง (ไฟแสงจันทร์ ) ในถนนเส้นต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  

๒. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 - ส่งเสริมด้านอาชีพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทุกปี เช่น โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้สนใจ โครงการฝึกอบรมกลุ่ม



ส่งเสริมการเกษตร และโครงการส่งเสริมหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟูา กลุ่มทอผ้าขิด           
ผ้าโทเร และผ้าไหมมัดหมี่ และกลุ่มองค์กรต่างๆในต าบล 
 - ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการสงเคราะห์คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พ่ึง 
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่ประชาชน โครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว    
 - การศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส หรือขาดคนอุปการะดูแล ทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
 - กีฬาและนันทนาการ 
 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป โครงการกิจกรรมกีฬาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการกิจกรรม 
ส่งเสริมการออกก าลังกายหลายรูปแบบให้กับประชาชนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี   

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 - การส่งเสริมประชาธิปไตย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดขึ้น เช่น การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ได้จัดให้มีการจัดประชาคมต าบลเพ่ือระดม
ความคิด ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์  

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงในเบื้องต้น  ในกรณี

ฉุกเฉินและเร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือดินถล่ม และอ่ืนๆ ที่ทาง
ราชการประกาศเป็นสาธารณภัย 

 
 
 

๑๐ 
 
- การป้องกันปัญหายาเสพติด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการกิจกรรมรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด โดยการ              
จัดกิจกรรมออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬาประชาชนและการสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายแก่เด็กนักเรียนและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมการลงทุน ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมการเกษตร และโครงการส่งเสริมหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานต่างๆ  พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมให้ดีขึ้นรวมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม 

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้มีการประชาสมพันธ์และสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
รูปแบบต่างๆ ที่เด่นๆ ก็คือ การแก้ปัญหาขยะชุมชนที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังไฟปุา การพัฒนาคู
คลองแหล่งน้ าธรรมชาติให้สะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ชุมชน เพื่อส่งเสริมวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี รวมทั้งการลดและคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน เป็นการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 

๖. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตปะเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี  



การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ งานวันผู้สูงอายุ งานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ด าเนินการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีวันเข้าพรรษา  ประเพณี 
แห่กระธูปบุญออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น และเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม
สืบทอดกันมา การจัดกิจกรรมในวันส าคัญๆต่างๆเพ่ือส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๗. ด้านอ่ืนๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้มีการปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้มีความกว้างขวาง           

เป็นสัดส่วน และง่ายต่อการติดต่อประสานงาน ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การบริหารงานทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้เข้าใจและมีความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานเป็นประจ า รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในเรื่องต่างๆอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้พยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน 
เพ่ือให้การพัฒนาในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงสอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด          
โดยเน้นประโยชน์ของส่วนรวม และความคุ้มค่าของงบประมาณ รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน และมีความร่วมมือจาก

ทุกส่วน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข” 
 

๑๑ 
 

พันธกิจ (Mission)  
๑. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณี 

อันดีงามของท้องถิ่น 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก 
๓. ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพ้ืนที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส่งเสริมการปูองกันการปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงานกับชุมชน

และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
๕. เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๖. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๗. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดมุ่งหมาย (Goals)เพื่อการพัฒนา 

 ๑. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว 
๒. การรักษาความสะอาดและการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๓. คุ้มครอง ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. การปูองกันและระงับโรคติดต่อและการสาธารณสุข 

๕. การอนุรักษ์ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 ๖. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๗. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม   

๒. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 

ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้  องค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่             
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ 
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์   
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ มีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

๑๒ 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์               
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน        
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริต เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๓.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๓.๔ เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย            
มิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 



๓.๕ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑ ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงตลอดจน

ประชาชน มีจติส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 
๔.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๑๓ 
 
๔.๓ หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
๔.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ

ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
๔.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๕.๑ คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

๕.๒ ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง 

๕.๓ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕.๔ สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๕.๕ พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 

  ๕.๖ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ปูองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

 
         

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าที่ 
๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร  ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ ,
เฟสบุ๊ก 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 

๒. สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1. สร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักในการปฏิบัติตน 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. สร้างผู้น าเฝ้าระวัง  
หมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

มิติที่ ๑ รวม จ านวน   ๔   โครงการ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐  

๑๕ 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๑. แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่าน
ทางเว็บไซต์  facebook 
๒. ส ารวจความพึงพอใจ การมสี่วน
ร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรม
ต่างๆ  

- 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

- 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

- 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒. มาตรการสรา้งความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

๑. ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส  เช่นกฎหมาย/ระเบียบ
ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ 
๒. จัดกิจกรรม จัดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  

- 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 ๓. มาตรการการใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑. มีมาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

- - - -  

มิติที่ ๒ รวม จ านวน   ๕   โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๑๖ 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๑. รับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. สร้างช่องทางให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อ
เหตุการณ์ทางสังคมท่ีผิดต่อ
จริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมายโดยผ่านทางเว็ปไซต์ และ 
facebook และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
๒. จัดท าคู่มือแนะน าวิธกีารเข้าถึง
ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ผ่านระบบสื่อสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
๓. การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน   
- การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น 
- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.  
- เว็บไซต์  www..go.th 
- มีการรายงานผลการติดตามข้อ
ร้องเรียนให้ประชาชนทราบ 
๔. การจัดการและแจ้งผลข้อ
ร้องเรียน 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 

๑๗ 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตภาครัฐ 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนในการป้องกันการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน   ๖   โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  
๔. การเสริมสรา้ง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑. มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๑. การมรีะบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

 ๒. การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

๑. แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรรมการในการตรวจรับ
การจ้าง 

- - - -  

มิติที่ ๔ รวม จ านวน   ๓   โครงการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
 

๑๘ 



            
                ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                ๒๐ 



 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าที ่

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้น ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ โดยเฉพาะการพัฒนา 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับภารกิจให้บริการแก่ประชาชน ควรใช้อ านาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม              
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1  เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีคุณธรรม จริยธรรม และน ามาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความส านึกในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ตนเอง และประเทศชาติ 
สร้างจิตส านึกในการท าความดี การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน  
 3.3 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล          
กุดชุมแสง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่  
 ๖.๒ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 ๖.๓ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้จักสามัคคี เสียสละ สร้างสังคมแห่งความดีมี
คุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 

  ๒๑ 



 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีจิตส านึกในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้เกิดจิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่

ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 
ล าดับที่ ๒ 

 
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่          
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก ขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกุดชุมแสง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ ,เฟสบุ๊ก 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ความโปร่งใส 

๑๐.๒ ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
 

 
๒๒ 



 
ล าดับที่ ๓ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  บุคลากรในองค์กรเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ           
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทฺธิผล องค์กรนั้นๆย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป          
ในปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านทั้งด้านสังคมนิยมและวัตถุนิยม การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตจึงมีความจ าเป็น       
อย่างยิ่ง จะท าให้ทั้งเกิดการยับยั้งชั่งใจในการการกระท าที่จะเป็นการทุจริตคอรัปชั่น การรับสินบน รวมทั้งการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้บุคลากรสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางสังคม  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนทางสังคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล          
กุดชุมแสง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง/แหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 ๖.๒ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักใน
การปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต 

๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนได้ 

 
 

 
๒๓ 



 
ล าดับที่ ๔ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  สร้างผู้น าเฝ้าระวัง หมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาท้องถิ่นนั้น นอกจากจะต้องประสานความความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ                 
ภาคประชาชนแล้ว ผู้น าชุมชนยังเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะปัญหา
การทุจริตในพ้ืนที่หากผู้น าชุมชนมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต จะเป็นการสร้างความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า  และร่วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการเฝ้าระวังและรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลกุดชุมแสง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ อบรมให้ความรู้แก่ผู้น าท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ 
 ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๑๐.๒ ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 

 
๒๔ 



 
ล าดับที่ ๕ 

 
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่านทางเว็ปไซต์ ,  
facebook 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่านทางเว็ปไซต์ facebook ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
รับทราบนโยบายการบริหารของหน่วยงาน รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 3.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลกุดชุมแสง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลผ่านทางเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
๑๐.๒ ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้ 
๑๐.๓ ประชาชนมีช่องทางในการตรวจสอบความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดชุมแสง 
 

 
 
 

๒๕ 



 
ล าดับที่ ๖ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส ารวจความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมต่างๆ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น      
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็นอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน         
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการที่ดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเป็น
การสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ            
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปีละ 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจจากประชาชนตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้ อบต. ทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 

๒๖ 



 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1๐.๑ ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต. จ านวน  1 ฉบับ 
 1๐.๒ ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

ล าดับที่ ๗ 
 

1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ องค์การบริหารส่วนต าบล            
กุดชุมแสงจึงได้ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานต้องความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและไร้การทุจริต ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 3.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จ านวนการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒๗ 

 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต 

 
ล าดับที่ ๘ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนร่วมกัน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปี 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
สี่ปี (2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงรวมถึงการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดให้มีโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง 
 3.3 เพ่ือรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 
 3.4 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก่ไขปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ทั้ง 18 หมู่บ้าน  ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 

๒๘ 



 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
 6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุม ท าความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามเวลาที่ก าหนด 
  6.5 สรุปปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลการจัดกิจกรรม 
 6.6 ประเมินและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑0,000   บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1๐.๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 ๑๐.2 ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย 
 ๑๐.๓ ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๑๐.๔ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ ๙ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหาราชการอย่างมคุณภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับ หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  
2546 

 



๒๙ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้โปร่งใส 
ตรวจสอบไดเ้สริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสงหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ ๑๐ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่
ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมายโดยผ่านทางเว็ปไซต์ และ facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ  จึงได้เผยแพร่ขอมูลข่าวสารที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ เว็ปไซต์ facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล และเป็นการสร้าง
ช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 



๓๐ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 ๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลกุดชุมแสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ได้แก่  
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 - เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 - facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ จ านวนช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม 
๑๐.๒ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
๑๐.๓ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดชุมแสง 
 

ล าดับที่ ๑๑ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดท าคู่มือแนะน าวิธีการเข้าถึงช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์                     
ผ่านระบบสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ 



๓๑ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงไดจ้ัดท าคู่มือแนะน าวิธีการเข้าถึงช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข ์ผ่านระบบสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนรู้จักและเข้าถึงช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ปะชาชนรู้จักและเข้าถึงช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าคู่มือแนะน าวิธีการเข้าถึงช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง แจกจ่ายเผยแพร่แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ปะชาชนรู้จักและสามารถเข้าถึงช่องทางที่รับการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย 
 

ล าดับที่ ๑๒ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และลดภาระ
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงมีการจัดท าระบบรับเรื่องราว          
ร้องทุกข์ เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

 



๓๒ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลน ามาท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล         
กุดชุมแสง 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ที่รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 6.3 น าเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ๗.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 ๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข  044-810481 
 ๗.๓ ทางเว็บไซต์ 
 ๗.๔ ทางไปรษณีย์ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 



๓๓ 
 

ล าดับที่ ๑๓ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง             
ข้อกฎหมายที่ถกูต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบภายใน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ แจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ล าดับที่ ๑๔ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพ่ือต่อต้านการทุจริตภาครัฐ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
รุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น         
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น การมีเครือข่ายที่ดีคอยสนับสนุนและร่วมมือกัน
พัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจึงได้
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อต้านการทุจริตภาครัฐขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายและแนวร่วมของภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสงเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 ๖.๒ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการ
ป้องกันต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ เกิดเครือข่ายและแนวร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๑๐.๒ เกิดความร่วมมือในการป้องการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ล าดับที่ ๑๕ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ ชุมชน                        
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุน                   
ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน ประจ าปี  2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี                
(2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงรวมถึงการบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดให้มีโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง 
 3.3 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.4 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก่ไขปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนและจัดให้มีการประชุมเวทีประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล          
กุดชุมแสง ทั้ง 18 หมู่บ้าน ทุกภาคส่วนไดแ้สดงความคิดเห็นเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุม ท าความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามตะรางเวลาที่ก าหนด 
 6.5 ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  6.6 สรุปปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลการจัดกิจกรรม 
 6.7 ประเมินและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๓0,000  บาท 



๓๖ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๑๐.๓ ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๑๐.๔ ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย 
 ๑๐.๕ ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๑๐.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ๑๖ 
 
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน  ท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงพิจารณา
แล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ
ลดความเสียหาย และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ
ที่อาจมีขึ้น 
 3.๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงระบบระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประธานคระกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่ง

รายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้หน่วยงาน/ส านัก/กอง/ฝ่าย ไปด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบ 

๖.๒ หัวหน้า หน่วยงาน/ส านัก/กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง น าแผนการปรับปรุง
และควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ไปบริหารจัดการความเสี่ยงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  



๓๗ 
 
๖.๓ หัวหน้า หน่วยงาน/ส านัก/กอง/ฝ่าย รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ. ๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง 

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความพอเพียงหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ หน่วยงาน/ส านัก/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
๑๐.๔ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ล าดับที่ ๑๗ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นองค์กรของ
รัฐต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
ท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก่ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9/(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท าโครงการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีกา ร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 
 



๓๘ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ อบต. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ           
ด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง (ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  จ านวน  2 คน 
 (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2 คน 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      จ านวน  2 คน 
 (4) ปลัด อบต.      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ปีละ 2 ครั้ง เป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง 
 3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 



๓๙ 
 
 6.9 การติดตามประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ ปรับปรุงด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

ล าดับที่ ๑๘ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน(ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล กุดชุมแสง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นตนเองได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคม ทั้ง  18 หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล          
กุดชุมแสง อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน(โดยวิธีผ่านการประชาคม)ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสงในหลายส่วนเช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น     
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ           
เป็นกรรมการตรวจรับการจ้าง ฯลฯ 
 6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

 



๔๐ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ (แผน ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง 
 ๑๐.๒ ภาคประชาทราบและตระหนักถึงสิทธิ์ หน้าที่ บทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

  

 

 

 


