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********************************  
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 
1 ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 
2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
ให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งอื่น ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึง
แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ประจำปี พ.ศ.2563  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  
             ประกาศ  ณ  วันที่   1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562       

 
           

          (นายนเรศ ศิรินาม) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์



 

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต   
ประจำปี พ.ศ.2563 
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องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
อำเภอกุสุมาลย ์จังหวัดสกลนคร 

 



 

คำนำ  
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 

เริ ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้ องมี
ระดับธรรมาภบิาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที ่ 3 สกัดกั ้นการทุจริตเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรั บรู ้การทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตรว์่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที ่มีความโปร่งใสแสร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ต่อไป  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย ์
อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 
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มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ  90 
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ภาคผนวก  

  

  

 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลย์ 

อำเภอกุสุมาลย์  จงัหวัดสกลนคร 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา 
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริ ตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน  จากปี 
2558  ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบ 
ปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั ้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็น
สว่นหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรอืความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทำได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

   

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมติิใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมใิน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions  

ส่วนท่ี 1 
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Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

วิสัยทัศน์         
“องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมชิอบ” 

คำอธิบายวิสัยทัศน์   
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) และยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการ
ทำงาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 
 

พันธกิจ ( Mission )          
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล   
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกุสุมาลย์ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุสุมาลย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
 

คำอธิบายพันธกิจ 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ จะเป็นการดำเนินงานทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ  เริ่ม
จากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในดำรงชีวิต  ตั้งแต่พื้นฐาน
ของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทำงานที่
มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการ 
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อยกระดับธรรมมาภิบาล 
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.2564 
 

วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 
1) เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบล 
2) เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ินปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3) เพื่อใหก้ารบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามหลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
5) เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิ ทธิภาพและ

เข้มแข็ง 
 6) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

7) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 8) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   

9) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

10) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  รวมถึง 
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ   

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที ่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม   

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกรักทอ้งถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน   
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2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสำนึกรักท้องถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

6) เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดข้ึนในองค์กรส่งผลใหก้ารบริหารงานมี
ความโปร่งใส 

7) จัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได ้
8) ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

(พ.ศ.2562-2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 สร้างจิตสำนึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห น ั ก แ ก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ ่น และ
ฝ่ายประจำขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1) โครงการส ่งเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ป้องกันการทุจริต  
1.1.1 (2) โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ พนักงานของ
องค ์กรปกครอง ส ่วนท ้องถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม 
การปฏ ิบ ัต ิงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น”  
1.1.2 (2) โครงการเสริมสร้าง 
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และ ปลูกฝัง
ทัศนคติ ว ัฒนธรรมที ่ด ี ในการ
ต่อต้านการทุจริต  
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้  
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
บุคลากรขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน”  
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง 
องค ์ความร ู ้ ให ้ม ีความเข ้ า ใจ 
เก่ียวกับ Conflict of Interest” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 1.2 การสร้าง จิตสำนึก
และความ ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาค ส่วน
ในท้องถิ่น 

1) ปลูกต้นไม้เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่สี  
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต 
พื ้นที ่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
2) โครงการสร้างอาชีพ สร้าง 
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

30,000 
 
 

 

 1.3 การสร้าง จิตสำนึก
และความ ตระหนักแก่
เด็กและ เยาวชน 

1) โครงการส ่งเสร ิมอน ุ ร ั กษ์
ศ ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมให้เด็กและเยาวชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 
5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด ็กและเยาวชนตำบล
กุสุมาลย์ (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
50,000 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 

มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ 1 กิจกรรม 
10 โครงการ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2563 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร 
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดง เจตจำนง 
ทางการเม ือง ในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

2 . 1 . 1  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ
เจตจำนง ต่อต้านการทุจริตของ
ผู ้บริหาร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 2.2 มาตรการสร ้าง           
ความโปร ่ ง ใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล   
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง 
มอบหมายของนายกองค ์กร 
ปกค รองส ่ ว นท ้ อ ง ถิ่ น  ปลั ด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ พัฒนา
แผนและกระบวนการ จ ัดหา
พัสดุ”  
2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง  
2.2.3 (1) โครงการจ้างสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ 
2.2.3 (2) กิจกรรมการใช้บ ัตร 
คิวในการติดต่อราชการ  
2.2.3 (3) มาตรการ “ยกระดับ 
คุณภาพการบริการประชาชน” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 2.3 มาตรการการใช้  
ดุลยพินิจและใช้ อำนาจ
หน้าท ี ่ ให ้ เป ็นไปตาม 
หลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) โครงการลด ขั้นตอน
และระยะเวลากา ร ปฏ ิ บ ั ติ
ราชการ  
2.3.1 (2) มาตรการการมอบ 
อำนาจอนุมัต ิ อนุญาต สั ่งการ 
เพ ื ่ อลดขั้ น ต อนกา รปฏ ิ บ ัติ  
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอำนาจ
เจ้า พนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
2.3.2 (3) มาตรการการออก 
คำสั่งมอบหมายของ นายก อบต. 
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2563 หมายเหตุ 

งบประมาณ  
(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ  
แก่หน่วยงาน/บุคคล ใน
การดำเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ ตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 (1) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ รับ
แจ้งหรือตรวจสอบ พบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ ได้ 
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ 
ปฏ ิบ ัต ิ ราชการขององค ์การ
บร ิหารส ่ วนตำบลก ุส ุ ม า ลย์  
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง 
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบ เก ี ่ ยว ก ั บ เ รื่ อ ง 
ร้องเรียน” 
2.5.3(1) มาตรการ “ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน
กลา่วหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ว่า
ทุจริตและปฏิบัติ ราชการตามอาํ
นาจหน้าที่โดยมิ ชอบ” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

 

มิติที่ 2 รวม 9 มาตรการ 7 กิจกรรม 
4 โครงการ 

 
 

 
 

 
 

 

3. การส่งเสริม 
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อำนวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอาํนาจ 
หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ให ้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมให้ 
ค ว ามรู้ ต า ม  พ . ร .บ .  ข้ อมู ล 
ข ่ า ว ส า รของ ร าชกา ร  พ .ศ . 
2540”  
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ 
ข ้อม ูลข ่ าวสารท ี ่ ส ำค ัญและ 
หลากหลาย”  
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี 
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์”  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การร ับฟังความ 

ค ิด เห ็น  การร ับและ 
ต อ บ ส น อ ง เ ร ื ่ อ ง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

3 . 2 . 1  ( 1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด 
ประชาคมแผนชุมชน  
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์ 
ร ับเร ื ่องราวร ้องทุกข์องค ์การ
บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด 
ข ั ้ นตอน/กระบวนการเร ื ่ อ ง 
ร้องเรียน  
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ 
เด ือดร ้อนรำคาญ ด ้ านกา ร
สาธารณสุขและส ิ ่ งแวดล ้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน ผล
การตรวจสอบขอ้เท ็จจริงให้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

10,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 

 3.3 กา รส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้  
ประชาชน มีส่วนร่วม
บร ิหาร ก ิจการของ
องค ์กร ปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแตง่ตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม 
หมู่บ้านและประชาคมตำบล 
ประจำปี  
3.3.2 (1) มาตรการแตง่ตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.2 (2) มาตรการ ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ
วธิีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่
ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 

 

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ 2 กิจกรรม 
3 โครงการ 

 
 

 
 

 
 

 

4. การ 
เสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไก
ใน การ
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติ ราชการ
ของ องค์กร
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง ระบบ
แ ล ะ ร า ย ง า น  ก า ร
ควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการ ตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปี 
4.1.2 (1) โครงการจัดทำ 
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการตดิตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.2 การสนับสน ุนให้         

ภาคประชาชนมีส่ วน 
ร ่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ กา ร 
ปฏิบัติหรือการ บริหาร
ราชการ ตาม ช่องทางที่
สามารถ ดำเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส ่งเสร ิม ใ ห้  
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการ บรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย  
4.2.2 (1) กิจกรรมการ รายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้
รับทราบ  
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน  
4.2 .3  ( 2 )  โ ค ร ง การอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 4 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
บทบาทการ ตรวจสอบ
ของสภา ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ 
ความรู ้ด ้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ ่น ผู ้บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น  
4.3.2 (1) ก ิจกรรมส ่งเสริม 
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมในการปฏิบัติงานของ สมาชิก
สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล 

100,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 

 4.4 เสร ิมพล ังการมี  
ส ่ ว น ร ่ วมของช ุมชน 
( Community) แ ล ะ 
บูรณาการทุกภาค ส่วน
เพ่ือต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน  
4.4.1 (2) กิจกรรมการติดป้าย 
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต  
4.4.2 (1) มาตรการการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ดา้น
การป้องกันการทุจริต 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

10,000 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ  5 กิจกรรม 
4 โครงการ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
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มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.1.1 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
  

2. หลักการและเหตผุล   
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ ่งในการพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรไปสู่

ความสำเร็จทั ้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้น  ๆ ย่อมประสบความสำเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่ จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั ้น ๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทำงานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ เป็นตัวช้ีนำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ ่งไปสู ่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ ้น เพื ่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมอืงต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา   
3.2 เพื่อใหบุ้คลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานและการ

ดำเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง   
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพือ่นร่วมงาน 

ต่อผู้มา ขอรบับริการและต่อผู้บงัคับบญัชาให้ดีย่ิงข้ึน   
3.4 เพื่อใหส้ถาบันทางศาสนามบีทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ให้แก่ บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบล  
 

4. กลุม่เปา้หมาย   
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนกังาน ทั้งหมด จำนวน 50 คน  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์
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6. ระยะเวลาดำเนินการ   
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทกุวันพระ จำนวน 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 

2563 
 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ   
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยงัวัด (สถานทีป่ฏิบัติธรรม/วิปสัสนากรรมฐาน)   
6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ   
6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรบัปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ

เกิดความ เหมาะสม   
6.5 ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมโครงการฯ   
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

 

8. งบประมาณ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างแทจ้รงิ   
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดำเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง   
10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อองค์กร

ต่อการทำงานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุสุมาลย์  
2. หลักการและเหตผุล   

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื่อกำหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสทิธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจรยิธรรม
องค์การบริหารสว่นตำบลกสุุมาลย์ ลงวันที่ 30 เดือน มีนาคม 2560 ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเปน็หมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท ำงานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ ไว้วางใจที่จะ
เข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ   
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทจุรติ   
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ใหเ้กิดประโยชน์

สุขแก่ ประชาชน   
3.3 เพื่อสร้างจิตสำนกึและความตระหนกัในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   
3.4 เพื่อสร้างจิตสำนกึและความตระหนกัที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมผีลประโยชน์

ทับซ้อน  
4. เป้าหมาย   

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลย ์จำนวน 50 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

6. วิธีการดำเนนิการ   
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 

โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆ  ในการปลูกและปลุก
จิตสำนึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั ่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดำเนนิการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ตัวช้ีวัด   
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70   
ผลลัพธ์   
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
  

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์” 
 

2. หลักการและเหตผุล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วน
ตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม 2559 กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ,มี
จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง
,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส ำนักงาน ก.พ. ได้
กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชนท์ีม่ิ
ชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้
จัดทำ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์” ข้ึน 
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื ่อเป็นเครื ่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที ่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล   
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.3 เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ   

3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์
 

6. วิธีดำเนินการ   
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น  ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ   

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผูร้ับผิดชอบ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริต  
 

2. หลักการและเหตผุล   
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นผู้ที่มี บทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ กำหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทำทุจริตใน ระบบ
ราชการด้วย  ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อตา้น
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื ่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุสุมาลย์ 

3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ปร ะชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการ กระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน  

 

4. กลุม่เปา้หมาย  
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล พนกังานองค์การบรหิารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

จำนวน  50  คน  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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6. งบประมาณดำเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

7. วิธีการดำเนนิงาน   
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต   
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารและฝ่าย

สภาท้องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
7.3 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรา้งความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่
ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง  
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  

 

8. สถานท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
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1.1.3 สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
 

2. หลักการและเหตผุล   
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบตอ่การ

ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรือ่งเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียไดร้ับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
ของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชนท์ับ

ซ้อน  
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์   
3.3 เพื่อเสรมิสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย์มจีิตสำนกึ ค่านิยม 

และวัฒนธรรม เรื่องความซือ่สัตย์ สจุริต มุง่มั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทจุริตคอร์รปัชัน มุ่งสูก่ารเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

  

4. เป้าหมาย   
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  
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6. วิธีการดำเนนิการ   

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 

7. ระยะเวลาการดำเนนิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ตัวช้ีวัด  
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   
ผลลัพธ์   
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู ้เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 

2. หลักการและเหตผุล   
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสง่เสรมิ
การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื ่อสร้างความเช่ือมั ่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ  ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน
และปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกบั
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หน้าที่ในหน่วยงานด้วย  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนำ เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำ
ที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ตระหนัก และ
เห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลด
ระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ใน การทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์
 

6. วิธีดำเนินการ   
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมลู   
2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น   
3. ตรวจสอบความถูกต้อง   
4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร  



-22- 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 
 

2. หลักการและเหตผุล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รปัชันของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่าง ๆ 
ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ ่ง เป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  จึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ  Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำนาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลม่วงคัน 
 3.2 เพื ่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์สว่นรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการป้องกนัผลประโยชน์ทับซอ้น
ในองค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดำเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 -ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทกุภาคส่วนในท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขยีว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนท่ีตำบลกุสุมาลย ์
  

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา  
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ทำให้ อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใประเทศ
ที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึง
ได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้นโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์   จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลกุสุมาลย์” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล
กุสุมาลย์เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน   
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ในตำบล กุสุมาลย์  
3.3 เพื่อให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน   
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

ร้อนแก่ ประชาชน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนร่วมกันปลกูต้นไม้ จำนวน 500 ต้น 

  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่สาธารณะในเขตตำบลกุสุมาลย ์อำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

  

6. วิธีดำเนินงาน   
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน

ในท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม   
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่

เพื่อปลูกต้นไม้   
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ   
6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ท้องถ่ิน   
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ทำให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
10.2 ทำให้เพิม่พื้นทีป่่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกรอ้น   
10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สรา้งรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา  
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว

พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนว ทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ  ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื ้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู ่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็น
ข้ันตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสรา้งอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 สง่เสริมอาชีพใหก้ับคนยากจนในตำบลกุสมุาลย ์

3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดใหก้ับคนยากจนในตำบลกสุุมาลย ์
3.3 สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง   
3.4 สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ   
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบล  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ประชาสมัพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ   
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการเพาะเห็ดให้กับผูร้่วมโครงการ   
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง   
6.4 ฝึกปฏิบัตงิานอย่างจรงิจงั 

  

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
30,000.-บาท  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ   
กองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันาอาชีพในการเลี้ยงครบครอบ   
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันาอาชีพในการเลี้ยงครบครอบ   
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้   
10.4 มรีายได้เพิม่ขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง   
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
   

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา   
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด

ติดอยู่กับ ความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็ก ๆ  ก่อนคือสถาบันครอบครัว 
หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลยไ์ด้เล็งเห็นความสำคัญจงึได้จัดทำโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ และโรงเรียน
ในเขตตำบลกุสุมาลย์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสำนึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
   

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื ่อให้ผู ้เข ้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ   
3.2 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการไดฝ้ึกความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ และการรูจ้ักแบ่งปันซึ่งกันและกัน   
3.3 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และการอยูร่่วมกันในสงัคม   
3.4 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมสี่วนร่วม  
3.5 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย   
3.6 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการไดส้ำนึกดีต่อบพุการี ครอบครวั  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ผู้ปกครอง เดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่นตำบลกสุุมาลย ์ครู คณะผูบ้รหิาร พนักงาน

ส่วนตำบล ลกูจ้าง  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน   
6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ   
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ   
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ   
6.5 แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานและประชุมช้ีแจง   
6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม   
6.7 ดำเนินการตามโครงการ   
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
20,000 บาท  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมพีัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสตปิัญญาแก่เด็ก   
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลกัษณะนิสัยอันพงึประสงค์   
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมจีิตสำนกึ ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง   
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย   
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
10.6 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
  

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา   
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน

กระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนิน
ชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจติใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ  ในชีวิตที่เกิดข้ึนได้ 
จึงมีแนวโน้มในการ ดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแกป้ัญหา
ด้วยการพึ่งยาเสพติด  เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด 
กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน มีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม  โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วย
พัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็น
แนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำ
ธรรมะนำหลักคำสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาท
ชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความ
เกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน            
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่
ความสำเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื ่อให ้ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบ ัติ ทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ   
3.2 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการไดฝ้ึกความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ และการรูจ้ักแบ่งปันซึ่งกันและกัน   
3.3 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และการอยูร่่วมกันในสังคม   
3.4 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมสี่วนร่วม 
3.5 เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลกสุุมาลย ์

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน   
6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ   
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ   
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ   
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6.5 แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงานและประชุมช้ีแจง   
6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทัง้ภาพถ่ายกิจกรรม   
6.7 ดำเนินการตามโครงการ   
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมพีัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสตปิัญญาแก่เด็ก   
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมจีิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง   
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย   
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคณุธรรมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา  
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก 

ละทิ้ง คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึด
เหนียวจิตใจ ที่จะทำให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได้ จึงมีแนวโน้มในการ
ดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพ
ติด เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลัง
อันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่า
ของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็น
ผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและ หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การ บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ จึงได้จัดทำโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร โรงเรียบ้านอีกุด” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการ
พัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื ่อให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำ หลักคำสอน ที ่ได้ร ับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพทุธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำ

หลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   
3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 

เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม   
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม  
3.4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ  

ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมอืง  
 

4. เป้าหมาย   
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอีกุด จำนวน 100 คน  

 

5. สถานท่ีดำเนินการ   
โรงเรียนบ้านอีกุด อำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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7. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ร่วมกับโรงเรียนบ้านอีกุด  
 

8. วิธีดำเนินการ   
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ   
2. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
3. ประชาสมัพันธ์โครงการให้กับหมูบ่้าน ในเขตพื้นที่ได้รบัทราบ   
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม   
5. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
  

9. งบประมาณ  
50,000  บาท  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไป

ปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน   
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี

ในสังคม   
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม   
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลกุสมุาลย์ (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)  
 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา  
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตำบล มอีำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบรหิาร
ส่วน ตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและ
เยาวชนตำบลกุสุมาลย์ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่ สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่น
ในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใด ๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อสง่เสรมิและปลูกฝงัใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอร์รปัชันและการโกงทุก

รูปแบบ   
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา

ประโยชน์ ส่วนรวม  
 

4. เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ   
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลกสุุมาลย ์จำนวน 50 คน   
เชิงคุณภาพ   
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่

ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน   

5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติ   
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ดำเนินการตามโครงการ   
5.4 สรปุผลการดำเนินการตามโครงการ  

 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสงัคม ไม่ยอมรบัพฤตกิรรมทจุริตคอร์รปัชันและการโกงทุกรูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน ์

ส่วนรวม  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลกุสมุาลย์ (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้านที่ทำให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ

ด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความสำคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ 
ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านยิม 
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พิจารณาเห็นความสำคัญของ
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ตำบล
กุสุมาลย์ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึนเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล 
ท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง  ๆ รู ้จ ักอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นรู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6 )           
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และ วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที ่ต้องทำในเขต
องค์การบริหารสว่น ตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและ
หน้าที ่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ ่นของตนเอง ดังนี ้ ( 9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู ้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อสง่เสรมิและปลูกฝงัใหเ้ด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน ได้   
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึน   
3.3 เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รูจ้ักเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่และแบง่ปัน และ

รู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
 

4. เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ   
เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลกสุุมาลย ์จำนวน 50 คน   
เชิงคุณภาพ   
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จกัการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปนั และรู้จกัอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน   

5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติ   
5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ดำเนินการตามโครงการ   
5.4 สรปุผลการดำเนินการตามโครงการ  

 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
10.1 เดก็และเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ได้   
10.2 เดก็และเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสงัคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง 

ๆ ที่เกิดข้ึน ได้   
10.3 เดก็และเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รูจ้ักเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่และแบ่งปัน และรู้จกัอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต   
 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
 

1. ชื ่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

2. หลักการและเหตุผล   
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว       

3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เปน็อยู่ในปัจจบุัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการ กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณข์อง
ประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทำได้
เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทจุรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงาน
ในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทำงาน
ในท้องถ่ินจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
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ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป 
   

3. วัตถุประสงค์   
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ

จัดทำแผน ปอ้งกันการทจุริตในองค์กรที่บริหาร 
  

 4. เปา้หมาย/ผลผลิต   
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบบั    
4.2 มกีารประกาศเจตจำนงการตอ่ต้านการทุจรติ ของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง   
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 4 ปี  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง   
6.3 จดั ตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต   
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต   
6.5 จดั ทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต   
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต   
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
สำนักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    

- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบบั     
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อตา้ นการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้   
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ   

10.2 ผลลัพธ์   
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทจุริต

ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 
  

2. หลักการและเหตผุล   
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นบุคลากรที่มี

ความสำคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 69/1(56) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามพระราชกฤษฎีกว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด 
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน บุคคลข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบคุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   
3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถตรวจสอบ

ได ้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคล   
3.4 เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม้ี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทำงาน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตำบล จำนวน 1 มาตรการ  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
สำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 
 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558   
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6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล   
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
6.4 ดำเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล   
6.5 สรปุผลการดำเนินการบริหารงาน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบล  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    

- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 มาตรการ    
- เจ้าหน้าที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัตงิานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

10.2 ผลลัพธ์   
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อย

กว่า 90 %    
- บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม่ต่ำกว่าระดบั 3    
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้   
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1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
   

2. หลักการและเหตผุล   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก 
กอง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจรติประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1(56) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี และให้คำนึง ถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั ้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามพระราชกฤษฎีกว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสรา้ง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการ ของประชาชน   
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน   
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสัง่ อนญุาต อนุมัติของผูบ้รหิารทุกระดับ   
3.4 เพื่อปอ้งกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิ

ชอบใน ตำแหน่งหน้าทีร่าชการ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้

ส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปละปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   

สำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 
 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสอืสัง่

การ   
6.2 จัดทำหนงัสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอำนาจใหป้ฏิบัติราชการแทนรบัทราบและถือ

ปฏิบัติ   
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ใหผู้้รบัมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รบัมอบหมายในทุกเดือน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    

- มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์    

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รบัอยู่ในระดับดี    
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนา้ที่อันเป็นช่องทางแห่งการทจุริต 
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2.2.2 สรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชป้ระโยชน์ใน ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด   
 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปี”  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารสว่นตำบลกุสมุาลย์  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายใหค้วามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความ คุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์   
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่ เกี่ยวข้อง   
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเ้กดิความเสียหายแกท่างราชการ  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
บุคลากรกองคลัง องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์   

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์   

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การที่ เกี่ยวข้อง   
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทาง เดียวกัน   
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมปีระสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอืน่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อปรับปรงุการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง   
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผูบ้รหิาร   
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   
3.4 เพื่อใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ   
3.6 เพื่อเป็นข้อมลูให้กบัประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
4.1 หัวหน้างานพสัดุและทรัพยส์ิน   
4.2 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพสัดุ  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์   

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดเกบ็ข้อมลูในการจัดซื้อจัดจ้าง   
6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเปน็ร้อยละของจำนวนโครงการและรอ้ยละของจำนวนงบประมาณ   
6.3 สรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง   
6.4 สรปุปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัตงิาน   
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
6.7 เผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนได้รับทราบ  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ    
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบรหิารงานของหนว่ยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ   
10.2 ผู้บริหารมีข้อมลูในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสทิธิภาพ   
10.3 ผู้ปฏิบัตงิานมีข้อมลูในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างใหม้ีประสทิธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารดา้นการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารสว่น
ตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1(56) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบล การจัดทำงบประมาณ การ
จัดซื ้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    ทั ้งนี ้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกนั  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารสว่น
ตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี
ความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมตา่ง 

ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล   
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
3.3 เพื่อปอ้งกันการทจุริตในหน่วยงาน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
เผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่

ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรส้าย  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพสัดุเพือ่จัดทำประกาศ ดังนี้    

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน    
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
- ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   
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6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   
10.2 ผลลัพธ์    

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด    

- การจัดหาพสัดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน   - สามารถลดปญัหาการรอ้งเรียน
การทจุริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม 

ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1(56) การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นตำบลต้องเปน็ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินน้ัน องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1(56) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบล การจัดทำงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบา้นเมอืงที่
ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ   
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน   
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพฒันางานด้านบริการใหม้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปญัหาร้องเรียน การทจุริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ทำการสำรวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ขออนุมัตดิำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรฐัในเขตพื้นทีจ่ังหวัด

หรือนอก เขตจงัหวัดตามระเบียบพสัดุฯ   
6.2 ดำเนินการสำรวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลตามรูปแบบที่กำหนด   
6.3 สรปุประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจง้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ   
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6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ทำการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ   
6.6 นำผลการประเมินมาปรบัปรุงการทำงานด้านบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแกป่ระชาชน   

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    

- ผลการสำรวจความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ฉบับ   
10.2 ผลผลิต    

- ประชาชนผู้รับบรกิารมีความพงึพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80    
- การให้บรกิารสาธารณะมีความโปรง่ใส และเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบ้ัตรคิวในการติดต่อราชการ  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ 
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 69/1(56) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยยความสะดวก และ 
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มา
ติดต่อราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา

รับบริการ   
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน   
3.3 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรบับริการ   
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีม่ิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ

การ ประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
สำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 
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6. วิธีดำเนินการ   

6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รบัผิดชอบ ในการดูแล กำกบัการให้บริการ   
6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กำหนดรปูแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ   
6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถงึข้ันตอนการรบับริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลำดับคิว   
6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบรกิาร   
6.6 สรปุผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดอืน เพื่อนำมาปรบัปรุง 

แก้ไขการ ให้บรกิารอย่างมีคุณภาพ   
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    

- มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับกอ่นหลงั สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
10.2 ผลผลิต    

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ    
- การให้บรกิารเกิดความโปร่งใส ลดข้อรอ้งเรียนการทจุริตต่อหน้าที่ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน”  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้

ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีมาประยุกตใ์ช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกำหนด 
เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ  สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดย
ถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มี
การแสดงข้ันตอนการให้บรกิารแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ 
หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ   
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนผูม้ารบับริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ   

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รบับริการ ร้อยละ 80  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดให้มรีะบบ เกณฑห์รอืเครือ่งมอืการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไมเ่ลอืกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โปรง่ใสและมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการใหบ้ริการ ระบบการใหบ้รกิารออนไลน์ เป็นต้น   
6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบรกิาร (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ

ให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน   
6.3 จัดให้มรีะบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี

กล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ใหบ้รกิาร   
6.4 จัดให้มสีถานที่สำหรบัผู้สงูอายุและผู้พิการโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรบัผู้

พิการ   
6.5 จัดให้มปี้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง   
6.6 มกีารนำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมารท์ บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)   
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7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ    
ทุกกอง/สำนัก องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้ับบรกิาร 
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2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขัน้ตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  

2. หลักการและเหตผุล   
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ ่งเป็น

กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบรหิาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความ ต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 
ราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยยความสะดวกเพื่องานบริการ
ที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเรว็และถูกต้อง   
3.2 เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปญัหาทีเ่กิดข้ึนได้   
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลพัธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้

มาติดตอ่ ขอรับบริการ  
3.4 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได้  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์และผู้ทีม่าติดต่อราชการกบัองค์การบรหิารส่วนตำบล

กุสุมาลย์  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติ   
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ   
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6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบรกิารปรบัลดระยะเวลาการปฏิบัตริาชการและประกาศใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน   
6.4 ดำเนินการจัดทำกจิกรรมอำนวยยความสะดวกแก่ประชาชน    

6.4.1 ปรบัปรุงแผนผงักำหนดผู้รบัผิดชอบใหเ้ป็นปัจจุบัน    
6.4.2 ปรบัปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ    
6.4.4 จัดให้มกีลอ่ง/ตู้รบัความคิดเห็นของประชาชน    
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทกุงานบริการ    
6.4.6 จัดทำคำสั ่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลา ทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ    
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน   

6.5 มกีารสำรวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ   
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องในการ

จัดทำ โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ตลอดปงีบประมาณ  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดกิารสังคม องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรูส้ภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้   
10.3 มทีัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับ บริการ   
10.4 การปฏิบัตริาชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะทีชั่ดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได ้
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตผุล   
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็

เพื ่อเป็นการ ช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้นการดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่
ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

3. วัตถุประสงค์   
เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที ่ตามที่

กฎหมายกำหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 

4. เป้าหมาย   
คณะผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์   

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบตัิ
ราชการ   

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ   
6.3 สำเนาคำสัง่ฯ แจ้งคณะผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด

องค์การบรหิารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทกุส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
3 ป ี(งบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
ส่วนราชการทุกส่วน  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยย

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอำนาจเจา้พนักงานท้องถิน่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

2. หลักการและเหตผุล   
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลในฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่ อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อำนาจอยู่กับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทำให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เป็นไปอย่าง รอบคอบ   
3.2 เพื่อปอ้งกันการทจุริตคอร์รปัชันของเจ้าหน้าที่  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ให้กับรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มอบอำนาจเจา้พนักงานท้องถ่ินให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตามพระราช 

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

2. หลักการและเหตผุล   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ 
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารสว่นตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื ่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสัง่การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจรติ ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผล
ให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1(56) การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59  ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารสว่นตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 60 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ 
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ มาตรา 60/1 ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลกูจ้างองค์การบริหารสว่นตำบลรองจากนายกองค์การบริหารสว่นตำบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่อื่น
ตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายและมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลมอบหมายองค์การบริหารสว่นตำบล ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดข้ันตอน
การให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการ ของประชาชน   
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงาน   
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสัง่ อนญุาต อนุมัติของผูบ้รหิารทุกระดับ   
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3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
 

4. เป้าหมาย   
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองคก์าร
บริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  

สั่งการ   
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ   
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รบัมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รบัมอบหมายในทุกเดือน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    
- มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์    
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รบัอยู่ในระดับดี    
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนา้ที่อันเป็นช่องทางแห่งการทจุริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม   
  

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  
 

2. หลักการและเหตผุล   
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้

การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม 
สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คน
ดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสรา้ง
สังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่
ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่ีความซือ่สัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถ่ิน   
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลกุจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดอีันเป็น 

กุศโลบาย หนึง่ในการปลูกจิตสำนึกให้สงัคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 

10 คน/ปี  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่

ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์เว็บไซตอ์งค์การบรหิารส่วน
ตำบลกสุุมาลย์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเขา้
ร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลย์  
 

2. หลักการและเหตผุล   
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญใน

การพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนตำบลกุสุมาลย์ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบรหิารสว่นตำบลกุสมุาลย์อย่างสม่ำเสมอ องค์การบรหิารสว่นตำบลกุสมุาลย์
จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์ โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกุสุมาลย์   
3.2 เพื ่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั ้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารสว่นตำบล

กุสุมาลย์มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์  
- ผู้ทำคุณประโยชน์ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์ 

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ ตำบลกุสมุาลย์ อำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนดหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดเีด่น   
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยอ่งบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุ่คคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นทีผ่่านการ

คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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8. งบประมาณดำเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดเีด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์   
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลกสุุมาลยม์ีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูป้ฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตผุล   
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ

ดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั ้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทำให้ต้อง
หันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็ก  ๆ ให้เกิด 
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่สำคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้
เห็นความสำคัญของการส่งเสรมิการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็น
ลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุสุมาลย์คัดเลือก ประชาชนที่
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ 
สามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้
จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์
เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนำแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกดว้ย  
 

3. วัตถุประสงค ์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจำ

ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ ศูนย์สาธติเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แกเ่กษตรกร  
 

4. สถานท่ีดำเนินการ   
ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  

 

5. วิธีดำเนินการ   
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บรกิารฯ ประจำตำบลกสุุมาลย ์
5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียง ประจำปี 2562-2564   
5.3 มอบใบประกาศนยีบัตรและแต่งตัง้ใหเ้ป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน   
5.4 ประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน   
5.5 สรปุและรายงานผลการดำเนนิ งานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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7. งบประมาณดำเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  
 กองสวัสดกิารและสงัคม องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ อำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  

 

9. ตัวชี้วัด   
9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อสนอง

พระราชดำริ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกจิพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปทีส่นใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน  
 

10. ผลลัพธ์  
10.1 เกษตรกรทีผ่่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่สนองพระราชดำริ ตาม

หลักปรัชญา เศรษฐกจิ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรปูธรรม   
10.2 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกจิพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตร ผสมผสาน ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตำบลกุสมุาลย์ได้   
10.3 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกจิพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตร ผสมผสาน มเีกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารราชการกิจการบา้นเมอืงท่ีดี   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตผุล   

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเทจ็จรงิ
ของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุสมุาลย์ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมนิ
การ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการดำเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดี   
3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ   
3.3 เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรง่ใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ    
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผูบ้รหิารท้องถ่ินทีม่ี

ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี   
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสมัพันธ์พรอ้มแจง้ให้ทกุส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
ทุกสำนัก/กอง องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจ หนา้ท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
 

2. หลักการและเหตผุล   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เพื ่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เนื ่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ 
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง., จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดย
ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจำปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำช้ีแจงและอำนวยย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดำเนินการชี้แจงเหตผุล
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มี
การมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและ
แผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบคุลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน 
ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏบิตัิ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่
ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหเ้ป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รบัทราบหรือรับแจง้ หรือตรวจสอบพบการทจุริต   
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปอ้งกันการทจุริต ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการต่อผู้บริหาร  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
ทุกสำนัก/กอง องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
- ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีเ่พื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์  
- ปฏิบัติตามข้อทกัท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
ทุกสำนัก/กอง องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต   
10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน”  
 

2. หลักการและเหตผุล   
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น เพื่อให้
การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
รวมถึงจัดทำคู่มือ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีนต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ    
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รบัทราบหรอืรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 กำหนดผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน   
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย ์  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุสุมาลย์ตามคู่มือ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกลา่วหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ท่ีโดยมชิอบ   
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมบีุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ว่าทุจรติและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ท่ีโดยมชิอบ”  
 

2. หลักการและเหตผุล   
สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรอืแนวทางป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดก้ำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารสว่นตำบลกุสมุาลย์ จึงได้จัดทำ มาตรการ
การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วน ตำบลกุสุมาลย์ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการ

ศึกษาใน องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลย์ ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

3.2 เพื ่อให้การตรวจสอบเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
 

4. เป้าหมาย   
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา

ในองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  

 

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิด การทจุริตและประพฤติมิชอบหรือไม่   
6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ กรณีมเีจ้าหน้าทีทุ่จริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดย

มิชอบ   
6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบและพฒันา

ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมลู ในการให้ข้อมลูที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน   

6.4 แจง้ผลการพิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน   



-71- 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ตัวช้ีวัด   
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ทีม่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ผลลัพธ์   
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที ่
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน   
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   
 

3.1.1 จัดให้มีศูนยข์้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
 

2. หลักการและเหตผุล   
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บรกิารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ให้มีสถานที่
สำหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู ้สิทธิและหน้าที ่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง    
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกุสุมาลย์  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์จำนวน 1 แห่ง  

  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์ (ภายในศูนย์บรกิารร่วม องค์การบรหิารส่วน

ตำบลกสุุมาลย์)  
 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 มกีารจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเป็นปัจจุบัน   
6.3 มกีารจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบงัคับที่ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด   

6.4 มกีารจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.5 มกีารให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
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6.6 มบีรกิารอินเตอรเ์น็ตสำหรบัใหบ้รกิารประชาชนทั่วไป   
6.7 มกีารจัดเกบ็สถิตผิู้มารบับริการและสรุปผลเสนอผูบ้รหิาร 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 

2. หลักการและเหตผุล   
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลกัธรรมาภิบาลทีห่น่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกดิการบริหาร

จัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่จำเป็นต้องมี
ในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญตัิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งข้ึน  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นตำบลกุสุมาลย์ให้ประชาชนรับรูอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกบัแผนการดำเนินงานขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลกุสุมาลย์  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีความโปร่งใสในการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์   
เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงความสำคัญของการมีคณุธรรม จริยธรรมและความโปรง่ใสในการ

ทำงานและมี ความรู้เกี่ยวกบัสทิธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมอบรม   จำนวน  90  คน  (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 30 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 20 คน)  

ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ  80  ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความพงึพอใจร้อยละ  80  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
ข้ันตอนที่ 1 สำรวจความต้องการอบรม   
ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร   
ข้ันตอนที่ 3 ดำเนินกจิกรรม   
ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู้   
ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบยีบ กฎ
ข้อบังคับ ท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลขู่าวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย”  
 

2. หลักการและเหตผุล   
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงงา่ย   
3.2 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย   
3.3 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 

 4. เปา้หมาย/ผลผลิต   
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
- แผนการดำเนินงาน  
- แผนอัตรากําลงั  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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8. งบประมาณดำเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัการเผยแพร ่
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มชี่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์” 
  

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของมาตรการ  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพรข้่อมูลข่าวสารครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื ่อ ส ิ ่งพิมพ์ ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย   
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน   
3.3 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนทีเ่ข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอำนวยยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าทีท่ำการองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีเจ้าหน้าที ่ให้บริการประจำและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจำปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมลูการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การจัด

แถลงข่าว  
- หนังสือพมิพ์หรือวิทยุทอ้งถ่ิน  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  
 

 
 
 



-79- 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรบัฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
 

3.2.1 มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนา้ท่ีของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น   
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ทำงาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัด ทำ 
ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้ดำเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบ่ท
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคม 
ประจำปี ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนา ท้องถ่ิน   
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้นำชุมชน   
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  
3.4 เพื่อรบัทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน   
3.5 เพื ่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม   
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุสุมาลย์ สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 เสนอขออนมุัติโครงการ   
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน   
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.4 จัดประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ   
6.5 ดำเนินการจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทปีระชาคมตามตารางทีก่ำหนด   
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6.7 จัดประชุมเพือ่พิจารณาร่างแผนชุมชน   
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพื่อสง่ให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มกีารพจิารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
10,000 บาท  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน   
2. ได้รบัทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน   
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพือ่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ีองค์การบริหารส่วนตำบล  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน   
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย   
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการดำเนนิงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้าน ต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญ  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงมีการจดัต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นำมาเป็น ข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป   
3.2 เพื่ออำนวยยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์   
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกบัประชาชนในพื้นที่  

 

4. เป้าหมาย   
ให้บรกิารรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทกุข์ จากประชาชนในพื้นทีท่ี่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มสี่วนได้

เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลาที่ กำหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผูร้ับบริการ และผู้มสี่วน ได้ส่วนเสียทีม่ีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
 

5. วิธีดำเนินการ   
5.1 จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์   
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน   
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น

และเร่งด่วน  
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผูร้้องทราบ  

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ   
ให้บรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้   
6.1 สำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์  
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข 042-769 165 ทางโทรสารหมายเลข 042-769 165 
6.3 ทางเว็บไซต์ www.govesite.com/obtkusuman 
6.4 ทางไปรษณีย์  

 

7. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบล องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรงุตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์   
9.3 แจ้งผลการดำเนินการใหผู้้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก   
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถ่ิน ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบ

องค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการพัฒนาปราชนใน
พื้นที่เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  การแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิด
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน   
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
มีช่องทางและกำหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรบัความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผูป้่วย ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบรหิารส่วน

ตำบลกสุุมาลย์ - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
- ผ่าน facebook ศูนย์บรกิารสาธารณสุข กองการแพทย์ องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรบัเรื่องร้องเรียน  
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณปูโภค 
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ

สาธารณูปโภคให้แก่ประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้
อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรอืร้องทกุข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ เช่น ถนนชำรุด ไฟฟ้าไม่ส่องสว่าง ฯลฯ จึงมีหน้าที่ เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อรบัแจง้ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนและจะได้แก้ไขปัญหา

ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว   
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ีเสมอ   
3.3 เพื่อเป็นการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่  

 

4. เป้าหมาย   
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์  
 

5. วิธีดำเนินการ   
5.1 จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตเุดือดรอ้น 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตเุดือดรอ้นรำคาญ   
5.3 รับแจง้โดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์   
5.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผูบ้รหิารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปญัหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน   
5.5 แจ้งผลการปฏิบัตงิานใหผู้้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ    
ให้บรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค   
  

7. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
กองช่างองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 
 

 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
9.1 มีสถิติจำนวนเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์   

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรงุเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องทีป่ระชาชนแจ้งเหตหุรอืร้องเรียน/
ร้องทกุข์   

9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรือ่งรอ้งเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครัง้
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์  
2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนา
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์   

เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรขององค์การบรหิารส่วนตำบลและตวัแทนประชาชนจากทกุภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการ จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์และ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์ให้สอดคลอ้งกับประเด็นหลักการพฒันาที่ ประชาคมองค์การ
บรหิารส่วนตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสจุริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ จำนวน 24 คน  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบรหิารส่วนตำบล  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์บางตำแหน่งในปัจจุบัน

จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรง ตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 
2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด  
8. งบประมาณดำเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลยม์ีคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกสุุมาลย์เพือ่เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่าง แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารส่วนตำบล
กุสุมาลย์และร่างแผนพฒันาสีป่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกสุมุาลย์เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย์ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ ด้วย
ความถูกต้อง โปรง่ใส สจุริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการประชมุประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนขา้งใหม่

และมีจำนวน หลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้จัดทำโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตำบลประจำปี 2562 ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง  
 

3. วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีก
ทางหนึ่งด้วย  
 

4. เป้าหมาย   
ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่า้น สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทยป์ระจำ

ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นตำบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน  
 

5. วิธีดำเนินการ   
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่   
5.2 แต่งตัง้คณะทำงาน   
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม   
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสุมาลย์   
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด  

 

6. ระยะเวลาการดำเนนิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

7. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบรหิารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของ

การกระจาย อำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน 
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3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
 

3. วัตถุประสงค์   
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมสี่วนร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์ อย่างแข็งขันสำหรบัการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มสี่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการปอ้งกันการทจุริตใน องค์การบรหิารส่วนตำบลนั่นคือไดท้ำหน้าที่อย่างถูกตอ้ง  
 

4. เป้าหมาย   
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทัง้ 12 หมูบ่้าน  

 

5. วิธีการดำเนนิการ   
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์อย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลยใ์น
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน็กรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ   

5.2 มกีารฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจ ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 

6. ระยะเวลาการดำเนนิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

7. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกสุุมาลย์   
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนร่วมและตรวจสอบการ

ดำเนินงานของ หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกจิการ บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามแนวทางและวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 

5 และ หมวด 7 แหง่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรฐั   
2. การบริหารราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
3. การปรับปรงุภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน   
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วน ตำบลกุสุมาลย์ 
 

4. เป้าหมาย   
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการโครงการ   
6.1 จัดทำคำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ   
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บรหิารกจิการ บ้านเมอืงที่ดี   
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผู้้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกุสุมาลย์ หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  
 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคมุภายในให้ผู้กำกบัดูแล   
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ   
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบรหิารส่วนตำบล

กุสุมาลย์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำ อย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด 
โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เป็นไปอยา่ง
ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544   
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ทางด้านการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง   
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด   
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม   
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรพัย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
พนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหนา้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิาร

ส่วนตำบลกุสุมาลย ์ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีการดำเนนิการ   
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ   

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งทีท่างราชการ

กำหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัตงิานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคลอ้งกบันโยบาย  
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

 

7. ระยะเวลาการดำเนนิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ โดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น  
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง   
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า ประหยัด   
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำาระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กำหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น 
เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้มีการจัดทำ
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี  
 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์   
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารสว่นตำบลกุสมุาลย์ทราบ

ตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด   
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามกำหนด  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุมุาลย์  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุมุาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย   
3. ผูบ้รหิารมีหนงัสอืแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2   
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ

รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดบัองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนนิการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน   
3. เกิดประโยชน์สงูสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรบัปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล   
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ ่งรวมถึงการ ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี  การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที ่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหส้่วนราชการที่รบัผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรอืบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดำเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรอืการทุจริตในหน่วยรบั ตรวจ   

3.2 เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุหรือบรหิารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส่วนราชการทีร่ับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
ภายในเวลาที่กำหนด   

3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสทิธิผล  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ทุกส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
สำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี   

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์นำแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคมุ ภายในของส่วนราชการ (ระดบัส่วนย่อย)   

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปญัหาอปุสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์   
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ประชุม

พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบรหิารจัดการความเสี่ยงของแตล่ะส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป   

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน   ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ส่วนราชการที่รบัผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในไปดำเนินการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยง   
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน   
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกบั

ดูแลภายใน เวลาที่กำหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้  
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหวัใจขององค์กรจึงมักจะ

กำหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุสุมาลย์จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงนิเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้
การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ กำกบั ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปด้วยความ

โปรง่ใสและเป็น ธรรม   
3.2 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกบั ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทีม่ีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์อำเภอกุสุมาลย ์จงัหวัดสกลนคร 

 

6. วิธีการดำเนนิการ   
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย   

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอยา่ง
เคร่งครัด   

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเปน็กรรมการ รวมถึงมีการ 

แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง   
- การบรรจุแต่งตัง้จะต้องได้รบัการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.จงัหวัด) ก่อน   
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- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตัง้องค์การบริหารส่วนตำบลกุสมุาลยจ์ะออกคำสัง่แต่งตั้งได้ต้อง

ไม่ก่อนวันที่องค์การ บรหิารส่วนตำบลกุสมุาลยร์ับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จงัหวัด)การเลื่อน
ระดับ/เลื่อนตำแหน่ง   

 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตำแหน่ง องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสัง่การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด   

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัตทิราบโดยการบันทกึข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติทีจ่ะเลื่อนระดับ/เลือ่น 
ตำแหน่ง   

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนภายในตำบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมกีารประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์   

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ขอรบัการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง   
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน 

ระดับ/การเลื่อน ตำแหน่งเพื่อความโปรง่ใส   
- มีการออกคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยา่งชัดเจน   
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 

ดำเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้   
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะตอ้งได้รบัการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน   
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลยจ์ะออก 

คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลยร์ับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน   

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบรหิารงานบุคคล ใน 
การที่องค์การบรหิารส่วน ตำบลกสุุมาลย์ได้ดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการ 
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด   

- มีการจัดทำประกาศหลกัเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัตงิาน และประกาศเผยแพรห่ลกัเกณฑ์ 
ให้บุคลากรทราบ   

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงนิเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม   

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพือ่ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสทิธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมลูการลา เป็นต้น   

- มีการแจ้งผลการประเมินใหพ้นักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซกัถาม ตอบข้อสงสัย และ 
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม   

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
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7. ระยะเวลาการดำเนนิการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์

  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ตัวช้ีวัด   
กำหนดเป็นระดับขั ้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของ ข้ันตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ   
ผลลัพธ์   
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 

ขององค์การ บริหารส่วนตำบลกุสมุาลย์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดแูลการบริหารงบประมาณ การรบัจ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพยส์ินของทางราชการ  
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู ่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที ่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้   
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตอ้งมกีารปรบัปรุงแก้ไขการทำงาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
ตำบลกสุุมาลย์ อำเภอกสุุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  

 

6. วิธีดำเนินการ   
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารสว่นตำบลกุสุมาลย์ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
กองคลงัองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือผู้รบับริการ  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดแูลการจัดหาพัสดุ  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมาก ขึ ้น เพื ่อกระตุ ้นการปรับเปลี ่ยนสู ่การบริหารราชการที ่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อสนบัสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บรหิารส่วน ตำบลกสุุมาลย์   
3.2 เพื่อปอ้งกันการทจุริตในด้านทีเ่กี่ยวข้องกบังบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ให้เกิด

การพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
 

4. เป้าหมาย   
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง   
6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้ารว่ม
ตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย   

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  



-101- 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์
 

10. ผลลัพธ์   
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ มีความโปรง่ใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิด ปญัหาการทจุริตคอรร์ัปชัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ

บริหารสัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ เงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทาง
แพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์เห็นถึงความสำคัญ
ของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจา้ง ประกอบกับได้มีการเชญิ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับ
งานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
 

3. วัตถุประสงค์   
เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานและผู้ได้รบัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้อง สอดคลอ้งกบัข้อบงัคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

4. เป้าหมาย   
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 เสนอโครงการใหผู้้บริหารอนมุัติ   
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง   
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ข้าร่วมอบรม  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
กองคลงั องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ผลลัพธ์   
คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้   
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บรหิาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผล
ให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าง
แท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน       
มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547   
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน   
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต   

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ จำนวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์ จำนวน 24 คน รวม 28 คน  
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย์  

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน   
6.2 ประชาสมัพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แกผู่้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน

ตำบลเข้ารับการอบรม   
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม   
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบล องค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลย์ไดเ้พิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547   
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลยม์ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรพัย์สินและ หนีส้ิน   
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลยม์ีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการ

ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชนส์่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต   

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกสุุมาลยม์ีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรบัเจ้าหน้าที่ของรัฐเรือ่งการ รับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริต 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้ม ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

สำคัญที่ใช้ สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจัจุบัน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตำบลและลดการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิารข้ึน เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได้  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อเป็นกลไกสำหรบัตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร   
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได้   
3.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

 

4. เป้าหมาย   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์จำนวน 24 คน  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีการดำเนนิงาน   
6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้สำหรับการประชุม   
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ   

6.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินต้ังกระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
 

10. ผลลัพธ์   
10.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบรหิาร   
10.2 การปฏิบัตงิานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสง่เสรมิและการพฒันาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกบัหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มาจากการเลือกตัง้ ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมบีทบาทและตอ้งทำ
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดลุอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และทีส่ำคัญ
ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการเสนอแก้ปญัหา รวมถงึการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเทศบาล 
 องค์การบริหารสว่นตำบลกุสมุาลย ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  จำนวน 24 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมระดับตำบล ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 ศูนย์  
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน การทุจริต  
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนนิการเฝ้าระวังการทุจริต  
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝา้ระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ  
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรฐัมีหน้าที่รกัษาผลประโยชน์ของสว่นรวม หากใช้
ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 

3. วัตถุประสงค์   
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รปัชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปัชัน   
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปัชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รปัชัน

ได้   
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันใน

ระดับองค์การบรหิารส่วนตำบล 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณพีบเห็นการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ  
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาค

ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน เขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกสุุมาลย ์

 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
พื้นที่ในตำบลกุสมุาลย ์ 

 

6. วิธีดำเนินการ   
6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแตล่ะหมูบ่้าน   
6.3 จัดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์   
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
6.5 เสนอผู้บริหารพจิารณาสัง่การ   
6.6 ดำเนินการปรบัปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ   
10,000 บาท  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 จำนวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริต   
10.2 นำเรื่องที่ได้รบัการร้องเรยีนไปดำเนินการปรับปรงุแกไ้ข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสรมิและพัฒนาเครือขา่ยด้านการป้องกันการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ   
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล

มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง จิตสำนึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรฐัในการ ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต  ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญกา้วหน้าได้น้ัน จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ใน
การนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมทำ ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ ่งจำเป็น จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง  
 

3. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน   
2. เพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต   
3. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

4. เป้าหมาย   
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครอืข่ายด้านการปอ้งกันการทจุริตร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  
 

5. สถานท่ีดำเนินการ   
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์  

 

6. วิธีดำเนินงาน   
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์   
2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 

โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย   
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนรว่มในการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

กุสุมาลย์ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
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4. ส่งเสรมิสนบัสนุนและอำนวยยความสะดวกให้กบัเครอืข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการทจุริต 
5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์กับบุคคล องค์กร ส่วน

ราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินทีเ่ข้าร่วมเป็นเครอืข่าย  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ   
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุสมุาลย ์ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน   
2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ กอ่ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต   
3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทจุริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกสุุมาลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


