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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

------------------------------------------------------ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต                 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                    
เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดง
ถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้ง ยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
กุดชุมแสง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้ได้รับทราบ โดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

             
                     (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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แผนปฏบิัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวดัชัยภูมิ 

 

จัดท าโดย 

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภมูิ 
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ส่วนที่ ๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บทน า 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ              
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ  
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่                   
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
   ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
   ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
   ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  
จริยธรรม   
   ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
   7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ 
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท า 
ให้เกิดการทุจริต  
   ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
 



๔ 

 

   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่  
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการ 
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
   ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง    
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
   ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด             
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดั งกล่าวข้างต้น เป็นเพียง ตัวอย่าง 
ของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง  
สามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตาม 
บริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง            

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา               
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กร ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งไดส้่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดั บดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย ระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101  
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ
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การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามทีไ่ด้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้           
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3               
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ 
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง  
แท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ  
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  
 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ 
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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4. เป้าหมาย  
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ  
ข้าราชการ  
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ  
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๔) กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน  
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการทงานและชีวิตประจ าวัน  
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิต           
ส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  
ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต                  

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ 
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการ 
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
Action Plan 

For Zero Tolerance & Clean Thailand 
 

 องค์การบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน และปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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แผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

1) โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
๒) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล   
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๓) จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

๓ ๒50,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
 

2 ๔๐,๐๐๐ 
 
 

มิติที่ ๑  รวม ๕ ๓๑๐,๐๐๐ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

๑ - 
 

๒.๒ มาตรการสรา้งความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๓) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔) กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

๔ - 
- 
 
- 
 
- 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๑ - 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง 
 

1 - 
 
 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”       
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๒) มาตรการ ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๓) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๓ - 

มิติที่ ๒  รวม 10 0 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) กิจกรรม การเผยแพรข่้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.  
3) มาตรการ จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 

๓ - 
 
- 
 
- 

 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๑) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน ประจ าปี 256๕ 
๒) มาตรการ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน รายงานผล
การตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ทราบ 

๒ 4๐,๐๐๐ 
 

- 
- 

๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 

1 - 
 
 

มิติที่ ๓  รวม ๖ 4๐,๐๐๐ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสรา้งและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๑) กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน และติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑ - 
- 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

1) กิจกรรม รายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

๑ - 
 
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๑) กิจกรรมการส่งเสริม และพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๒) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒ ๔๐,๐๐๐ 
 
- 

มิติที่ ๔  รวม ๔ 4๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน     ๒๕ ๓๙๐,๐๐๐ 
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งบประมาณตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

 (บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้แกบุ่คลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง ปี 256๔  
 

๒๕๐,๐๐๐ ๑. บุคลากร อบต.กุดชุมแสง ได้รบัความรู้และ
ประสบการณ์กว้างขวางขึ้น 
๒. บุคลากร อบต. กุดชุมแสงสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

๒๐,๐๐๐ ๑) ผู้เข้ารับอบรมได้รบัความรู้ถึงหลักธรรมาภิบาล 
๒) ผู้เข้ารับอบรมได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบใน
การตรวจสอบการท างานให้เกิดความโปรง่ใสใน
ภาครัฐ 
๓) ผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมการปราบปรามการ
ทุจริตและการประพฤติชอบในภาครัฐ 
๔) ผู้เข้าอบรมให้บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ของตนเอง ในความรับผิดชอบ ในการ
ตัดสินใจใดๆ อันส่งผลกระทบต่อสาธารณะ เช่น 
การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรมปฏิบัติต่อ
ทุกคนด้วยความเสมอภาค เป็นตน้ 

     
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

 (บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๓ จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุด
ชุมแสง 

- มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 

     
ส านักปลัด 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๑ โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน 

๔๐,๐๐๐ ๑) นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม รักความเป็นไทย  
มีระเบียบวินัย  มีจิตส านึกสาธารณะมีความ
อ่อนน้อม ถ่อมตน มีความกตัญญตู่อบิดา
มารดา ครูอาจารย์ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
๒) นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ถกูต้องกล้า
แสดงออก เห็นคุณค่าในตนเอง รูจั้กตนเอง
และเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซ้ึง รู้จักควบคุมอารมณ์
ของตนเอง ไม่ใช่ความรุนแรงทุกรูปแบบ และ
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกนัในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข โดยยึดวิถีชีวิตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
๓) นักเรียนไดเ้รียนรู้หลักการใช้วถิีชีวิต
ห่างไกลยาเสพติดให้โทษ มีความตระหนักถึง
โทษของยาเสพติดและภัยของโรคที่ร้ายแรง  
(เอดส์) 

     
 
 
 

 
ส านักปลัด 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
๔) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา  และสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการ

ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดชุมแสง 

- ๑) มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บรหิาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ และมีการ
ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
๒) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จ านวน ๑ ฉบับ 
๓) การบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบคุลากรองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นได ้
๔) ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 

ส านักปลัด 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบคุคล 

- ๑) มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงาน
บุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 
๑ มาตรการ 
๒) เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบคุคลสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก 
ธรรมาภิบาล 
๓) การบริหารงานบคุคลของ อบต. มีความ
โปร่งใส สามารถป้องกันการทุจรติของ
เจ้าหน้าที่ได ้

    ส านักปลัด 

๒ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 

- การบริหารราชการ การด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ส านักปลัด 

๓ กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- ๑) บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลงั มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสอืสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
๒) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
๓) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงบงบประมาณ 

    กองคลัง 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๔ กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 

- ๑) ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลในการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓) ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่เป็น
ประโยชน์กับประชาชน 

    กองคลัง 

 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัตริาชการ 

- การบริหารราชการ การด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    
ส านักปลัด 
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ โครงการเชิดชเูกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

- ๑) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสงมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชเูกียรติ 
๒) พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสงมีขวญั
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

    ส านักปลัด 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

- มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเป็นประจ าปีทุกปงีบประมาณ 

    ทุกส่วนงาน 

๒ มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครฐัและองค์กรอสิระ 

- องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐ และ
องคก์รอิสระ 

    ทุกส่วนงาน 

๓ มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนด าเนินการจัดการเรือ่งรอ้งเรียนของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง ตาม
คู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 

    ทุกส่วนงาน 
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง จ านวน ๑ แห่ง     ส านักปลัด 

๒ กิจกรรม การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลงั พัสดุและทรัพย์สินของ 
อบต.  

- ประชาชนได้รับรูข้้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญของ
ทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล
กุดชุมแสง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

    กองคลัง 

๓ มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

- ๑) จ านวนช่องทางใหป้ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนรว่ม 
๒) ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 
๓) ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

    ส านักปลัด 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพฒันา
ท้องถิ่น และส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
แผนชุมชน ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๔๐,๐๐๐ ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง มีข้อมูลที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกนั เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
๒) ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชน ได้
ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและหลักการมีส่วนร่วม ท าให้
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง     
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประโยชน์สงูสุด 
๓) ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนและประชาชน  
ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา 
ความต้องการ ขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงถือเปน็
ส่วนหนึง่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง จัดท าได้อยา่งรอบคอบ 
ถูกต้อง ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน และเปน็ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

    ส านักปลัด 
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ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๒ มาตรการ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน
รายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ทราบ 

- ๑) มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เหน็ว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
สังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงถงึการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารสว่นต าบล   
กุดชุมแสง 
๒) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม
เรื่องทีป่ระชาชนร้องเรียน/ร้องทกุข ์
๓) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน 
๔) การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๕) ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ
ร้องเรียนรอ้งทุกข ์

    ส านักปลัด 
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๓.๓ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดชุมแสง 

- ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสงดีขึน้เม่ือเปรยีบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา 

    ส านักปลัด 
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคมุภายใน 
และติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

- ๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒) ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลด
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและ
ประชาชนโดยรวม 
๔) มีรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามก าหนดเวลา 
๕) หน่วยงานรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในครบทุกงาน 
๖) มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายใน 
 

    ทุกส่วนงาน 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- ๑) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการ
คลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความ
ประหยัด 
๓) มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ับบรกิาร 

    กองคลัง 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ที ่
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

(บาท) 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

แผนการด าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

๑ กิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๔๐,๐๐๐ ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
๓) การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๔) สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้รับการฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

    ส านักปลัด 

๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๒) การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

    ส านักปลัด 

 
 


