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ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดตุ้ม อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจสาคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงาน
ที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนาศักยภาพของ
แต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างจิตสานึก
ให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลเกิ ด ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก าร ตลอดจนเกิ ด ความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตนเอง เพื่ อ นร่ ว มงาน
ตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพื้นที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาควบคู่ไปกับการดาเนินการต่างๆ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทางานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเป็น เรื่องที่จะต้องมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกาลังในการทางานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรใน
องค์กรซึ่งจะทาให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนาไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพจะต้องได้รับการ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอก
สถานที่ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง ผู้ นาชุมชนและกลุ่มอาชีพ ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของระเบียบและข้อ
กฎหมายที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและพื้นที่ชุมชน
๒. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้ าง ผู้ น าชุมชนและกลุ่ มอาชีพ ได้รั บ ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพ ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานในองค์กรและพื้นที่ชุมชน และได้แลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุป สรรคต่างๆ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มในการทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
๔. เป้าหมาย
1. คณะผู้บริหาร
2. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4. ผู้นาชุมชน
5. กลุ่มอาชีพ
6. ผู้สังเกตการณ์
๕. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมกลุ่มเปูาหมาย
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. สถานที่ดาเนินการ
๘. งบประมาณ
600,000.- บาท
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่กาหนด และนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและพื้นที่ชุมชน
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพ ได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์อันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและ
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ปฏิบัติงานในองค์กรและพื้นที่ชุมชน และได้แลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
4. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ผู้นาชุมชนและกลุ่มอาชีพมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานทั้งในองค์กร
และพื้นที่ชุมชน

๑๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ 1/1.1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกใน
การทางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่
มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์ รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้ มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต
ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณา คัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสาหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงจัดทา โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้

๑๖
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไป ประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ

๑๗
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ 1/1.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการประชุมประจาเดือนระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
อบต.กุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยในแต่ละเดือนมีข่าวสาร, ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้คณะผู้บริหาร
พนั กงาน และลู กจ้ างส่ ว นตาบล ทราบและปฏิบัติรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ ยนความรู้ระหว่างคณะผู้ บริห าร
พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล เพื่อนาไปปรับปรุ งการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทา “โครงการจัดประชุมประจาเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล”
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประจาเดือน แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างส่วนตาบล
3. เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้นาของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
4. เป้าหมาย
1. คณะผู้บริหาร
2. พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการทางาน
2. นาปัญหามาสู่การปฏิบัติ
3. สรุปการดาเนินโครงการ
3. ประเมินโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ประจาทุกเดือน
2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
3. คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล มีทักษะในการเป็นผู้นา

๑๘
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรักน้า รักปุา รักแผ่นดิน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84
พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่าง
รู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งการ
ทรงงานด้านการเกษตร การชลประทาน การบาบัดทุกข์บารุงสุ ขแก่อาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะในเรื่อง
ทรัพยากรน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น้า โดยทรงมีพระราชดารัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 “…หลักสาคัญว่า ต้องมีน้า น้าบริโภคและน้าใช้ น้าเพื่อ
การเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟูา คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟูา ไม่มี
น้า คนอยู่ไม่ได้...” ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า โดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้า ฉันจะเป็นปุา ปุาที่ถวาย
ความจงรักภักดีต่อน้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้า ฉันจะ สร้างปุา” คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม
2559 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในปี 2559 มี 2 โอกาสอันเป็นมหามงคลคือวันที่ 9 มิถุนายน
2559 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวั ลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และวันที่ 12 สิงหาคม
2559 เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงควรจัดให้มี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนในชาติได้
แสดงออกถึงความจงรักภั กดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่
ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม ถึ ง ฉบั บที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดย
ก าหนดให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งคุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพ ยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรม“รักน้า รักปุา รักแผ่นดิน”ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้แก่ ผู้นาท้องถิ่น ผู้สูงอายุ/เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เด็ก เยาวชน/
สตรี/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน /ประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๙
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ครอบครัว
และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของปุาไม้ ให้มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรปุาไม้
๓. เพือ่ เพิ่มพื้นที่ และปริมาณทรัพยากรปุาไม้ให้กับประเทศชาติ และช่วยลดสภาวะโลกร้อน
๔. เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งต้นน้าลาธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมนาหลักการทรงงานด้านการ
อนุรักษ์ปุามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ปุา
๕. เพื่อให้แหล่งน้าและพื้นที่ปุาคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหา
ความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
๖. เพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้า ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๗. เพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตา
ต่อพสกนิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๘. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและกั้นดินพังทลายของหน้าดิน รักษาต้นน้า
4. เป้าหมาย
ผู้นาท้องถิ่น/ ผู้สูงอายุ/เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เด็ก ,เยาวชน/กลุ่มสตรี/หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน/คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม/ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม ๑๘ หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
๑. ขั้นตอนเตรียมการ
๑.๑ ประชุมคณะทางาน เพื่อจัดทาโครงการกาหนดกลุ่มเปูาหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ในการ ดาเนินการจัดกิจกรรม มอบหมายงานให้คณะกรรมการส่วนต่างๆรับผิดชอบ
๑.๒ ติดต่อและประสานงานผู้นาหมู่บ้าน ตรวจดูสถานที่ในการจัดกิจกรรม
๒. ขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๑ แจ้งกาหนดการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ
๒.๒ ดาเนินการตามกาหนดการที่ได้เตรียมการไว้
๒.๓ เตรียมจัดหาพันธุ์ไม้,พันธ์หญ้าแฝก,พันธ์ปลา และอุปกรณ์สาหรับการปลูกต้นไม้
,ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยปลา
๒.๔ ประสานกับผู้นาชุมชน และดาเนินการปลูกต้นไม้,หญ้าแฝกและปล่อยปลา ณ
สถานที่ดาเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน
๒.๕ สรุป ประเมินผล รายงานผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๕0,000 บาท ต่อปี

๒๐
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
๒. เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ตาบลกุดตุ้มตลอดไป
๓. ฟื้นฟูสภาพปุาและแหล่งต้นน้าให้สมบูรณ์
๔. ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรในตาบลกุดตุ้มเห็นความสาคัญของปุาและต้นน้า
๕. ประชาชนมีความตระหนัก มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นแนวปูองกันดินพังทลาย เป็นการรักษาต้นน้า
๗. ระบบนิเวศในหนองเขื่องมีความสมดุลและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาให้กลับลงสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ
๘. เกิดความรัก สามัคคี ไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ ลดความเลื่อมล้าของคนในตาบล ทาให้เกิด
บรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์และทาให้ประชาชนในตาบลกุดตุ้ม เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสุข อัน
จะนาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ต่อไป

๒๑
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ (อันเนื่องมาจากพระราชดาริการปลูกหญ้าแฝก)
2. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทยทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและทรงตระหนัก
ถึงศักยภาพของหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิ นได้
พระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์ ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ทรงพยายามทุกวิถีทาง ที่จะหาทางช่วยเหลือ
ประชาชนทรงปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจทั้งหลายเพื่อประเทศชาติและปวงชน โครงการต่าง ๆ ที่ทรงมีพระราชดาริ
นั้น ก็เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนราษฎรโดยเฉพาะโครงการที่เ กี่ยวกับด้านส่งเสริมศิลปะวิชาชีพ การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนา และทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้า ลดการชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่
ลาดชัน หญ้าแฝกยังมีลักษณะในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น
เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชื้นที่
ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นลาดับ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ หารส่ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มร่วมกับชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สถานีตารวจภูธรลาดใหญ่ สถานศึกษา สถานีอนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่ม
สตรี กลุ่มเยาวชน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลกุดตุ้ม และประชาชนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทาโครงการตามแนวพระราชดาริ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอรับ
การสนับสนุนพันธ์หญ้าแฝกจาก สานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตลอดจนแขกผู้มี
เกียรติและราษฎรร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ปลูกหญ้าแฝก ณ ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูระบบต้นน้าและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสาคัญและคุณประโยชน์จากหญ้าแฝก
4. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดินตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและกั้นดินพังทลายของหน้าดิน รักษาต้นน้า
4. เป้าหมาย
ผู้นาท้องถิ่น/ ผู้สูงอายุ/เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เด็ก ,เยาวชน/กลุ่มสตรี/หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน/คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม/ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม ๑๘ หมู่บ้าน

๒๒
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
๑. ขั้นตอนเตรียมการ
๑.๑ ประชุมคณะทางาน เพื่อจัดทาโครงการกาหนดกลุ่มเปูาหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ในการ ดาเนินการจัดกิจกรรม มอบหมายงานให้คณะกรรมการส่วนต่างๆรับผิดชอบ
๑.๒ ติดต่อและประสานงานผู้นาหมู่บ้าน ตรวจดูสถานที่ในการจัดกิจกรรม
๒. ขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๑ แจ้งกาหนดการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ
๒.๒ ดาเนินการตามกาหนดการที่ได้เตรียมการไว้
๒.๓ เตรียมจัดหา พันธ์หญ้าแฝก และอุปกรณ์สาหรับการปลูกหญ้าแฝก
๒.๔ ประสานกับผู้นาชุมชน และดาเนินการปลูก หญ้าแฝก ณ สถานที่ดาเนินการโดย
พร้อมเพรียงกัน
๒.๕ สรุป ประเมินผล รายงานผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๒0,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ราษฎรตาบลกุดตุ้ม ได้ร่วมบาเพ็ญประโยชน์และได้รับความรู้ประโยชน์เกี่ยวกับหญ้าแฝก
2. เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนมีจิตสานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติช่วยดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศน์
สร้าง ความสามัคคีของคนในชาติ
4. ได้ฟื้นฟูระบบต้นน้าและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
๕. เกิดความรัก สามัคคี ไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ ลดความเลื่อมล้าของคนในตาบล ทาให้เกิด
บรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์และทาให้ประชาชนในตาบลกุดตุ้ม เกิดความรัก ความสามัคคี มีความสุข อัน
จะนาไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ต่อไป

๒๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากสภาพอากาศในปัจ จุบันมี ความแปรปรวนทาให้ ความเป็นอยู่ ของประชาชนมีความ
ยากลาบากเช่นการเกิดภาวะน้าท่วม ภาวะฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ร่างกายของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจตามมา ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากพื้นที่ป่าของประเทศมีพื้นที่ลดน้อยลง
จากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ทาให้เกิด
ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ มเติม ถึ ง ฉบั บที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดย
ก าหนดให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งคุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาทรั พ ยา กรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
ในตาบลกุดตุ้ม ชมรมกานัน ,ผู้ใหญ่บ้านตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทาโครงการปลูกต้น ป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อให้
ประชาชนในตาบลกุดตุ้มได้ร่วมถวายความจงรั กภักดี และให้ประชาชนเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพย์ยากร
ธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.2 เพื่อเพื่อให้พื้นที่ปุาและสภาพแวดล้อมในตาบลกุดตุ้มดีขึ้น
3.3 เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ให้ประชาชนในตาบลกุดตุ้ม
3.4 เพื่อแสดงความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของส่วนราชการและภาคประชาชน
3.5 เพื่อ เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้า
4. เป้าหมาย
ผู้นาท้องถิ่น/ ผู้สูงอายุ/เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/เด็ก ,เยาวชน/กลุ่มสตรี/หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน/คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม/ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม ๑๘ หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
๑. ขั้นตอนเตรียมการ
๑.๑ ประชุมคณะทางาน เพื่อจัดทาโครงการกาหนดกลุ่มเปูาหมาย วัน เวลา และ
สถานที่ในการ ดาเนินการจัดกิจกรรม มอบหมายงานให้คณะกรรมการส่วนต่างๆรับผิดชอบ
๑.๒ ติดต่อและประสานงานผู้นาหมู่บ้าน ตรวจดูสถานที่ในการจัดกิจกรรม
๒. ขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๑ แจ้งกาหนดการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบ
๒.๒ ดาเนินการตามกาหนดการที่ได้เตรียมการไว้
๒.๓ เตรียมจัดหา พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์สาหรับการปลูก

๒๔
๒.๔ ประสานกับผู้นาชุมชนและดาเนินการปลูก ณ สถานที่ดาเนินการโดยพร้อมเพรียง
กัน
๒.๕ สรุป ประเมินผล รายงานผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๓0,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สภาพแวดล้อมของตาบลกุดตุ้มมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
2. ประชาชนในตาบลกุดตุ้มเกิดความรักและหวงแหนทรัพย์กรธรรมชาติในพื้นที่มากขึ้น
3. เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูปุาไม้และสิ่งแวดล้อม

๒๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองของกลุ่มบุคคลได้ขยายตัว โดยมีการ
รวมกลุ่มเรียกร้องและระดลมวลชนประท้วงหรือกดดันรัฐบาล หรือบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้อง การชุมนุมทางการเมือง
ดังกล่าวได้นาไปสู่ความรุนแรงและละเมิดกฎหมาย กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือก่อให้เกิดปัญหา
ด้านความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทา
หน้าที่ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” เห็นควรเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้องตามแนวทางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสานึกและผนึกพลังของคนในชาติให้
เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการน้อมนาพระราชดาริ และแนวพระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นที่พึ่ง รวมทั้งการยึดถือเอาพระราชปณิธานของพระองค์มาเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน และสร้างประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวม รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยอาศัยประชาชนผู้มีจิตอาสามารณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ อีกทั้งเพื่อให้การขยายผลการดาเนินพัฒนา
จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่ลงทะเบียนในระบบ ให้ครอบคลุมทั้งตาบล ของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นผู้นาในการรณรงค์สร้างจิตสานึกและผนึกพลังของคนในชาติให้เป็นหนึ่ง
เดียว จึงได้จัดทาโครงการปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์
รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
๒. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความรู้ในองค์กาชาดและหลักการกาชาด มีความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์
ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในยามที่ตาบล หมู่บ้าน เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นผลดีต่อ
ประเทศชาติ นาไปสู่การเป็นผู้นาในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดในตาบล หมู่บ้าน
และสร้างจิตสานึกและผนึกพลังของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียว
๓. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้ถูกต้องตามทานองครองธรรมและจารีตประเพณี
4. เป้าหมาย
ประชาชน 18 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลกุดตุ้ม 18 หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทางานตามโครงการฯ
4. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ

๒๖
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
- 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. อาสาสมัครสภากาชาดไทย ได้แสดงถึงความจกรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๒. อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความรู้ ความเข้าใจองค์กรกาชาดและหลักการกาชาดในการ
นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นาไปสู่การเป็นตัวแทนในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาดในตาบล หมู่บ้าน และสร้างจิตสานึกและผนึกพลังของคนในชาติให้
เป็นหนึ่งเดียว
๓. เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
๔. สถาบันชาติพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเชิดชูจากประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า
๕. ประชาชนมีความรู้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างถูกต้องตามทานองครองธรรมและจารีตประเพณี
๖. ดาเนินการขยายผลการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยให้ครอบคลุมทั้งตาบล

๒๗
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๕ มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. หลักการและเหตุผล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้าง
สะสม (๖ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้สั่งการให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ในทุกมิติ ประกอบด้วย ที่ทิ้งขยะมูลฝอย การแยกขยะมูล
ฝอย การขนขยะมูลฝอย โรงงานขจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ โดยทันที โดยมีแนวทางปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน คือ ๑) กาจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) ๒) สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ๓) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ๔) สร้างวินัย
ของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน เน้นให้ความรู้ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย และกาหนดเป็น ๓ ระยะ
และมติคณะรัฐตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักกร ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพื่อลดประมาณขยะ
มูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยมีปริมาณขยะชุมชนเข้าสู่ระบบการกาจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบ
กับปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจานวนมาก จึงได้จัดให้มีโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดในยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จะทาให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพ
ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส่ใจในการปฏิบัติตาม จาเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอใน
รูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหาและสื่อที่จะใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเปูาหมาย ตลอดจนช่วงเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิดลงได้แล้ว ยัง
เป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพื่อนาไปขายและการทาปุ๋ยหมักได้อีกด้วย การรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นกลวิธีอีกอย่าง
หนึ่งที่มีความสาคัญที่จะทาให้เกิดจิตใต้สานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็นตัวอย่างแก่
คนในชุมชนได้ ซึ่งหากทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยหา
แนวทางแก้ไข กลวิธีที่จะใช้เพื่อให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจก็จะทาให้ประสบผลสาเร็จและการดาเนินงานโดยอาศัย
โครงสร้างที่มีอยู่เดิมในชุมชนทาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย

๒๘
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักการคัดแยกขยะและการนาขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนาเข้าสู่กระบวนการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
๓. เพื่อสร้ างจิ ตส านึกให้ประชาชนลดใช้วัส ดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มีการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย
4. เป้าหมาย
ครัวเรือนในพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม ๑๘ หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลกุดตุ้ม ๑๘ หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
1.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการของหมู่บ้านเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาด้านสุขาภิบาลและแนว
ทางการจัดการขยะของชุมชนนั้นเพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริงและการจัดการบ้านเรือนในชุมชนและร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาโดยให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการจัดการด้าน
สุขาภิบาลในชุมชน แนวทางการจัดการขยะ เพื่อดาเนินงานในระดับครัวเรือน และตกลงกติกาการดาเนินงานของ
ชุมชนให้ชัดเจน โดยในแต่ละหลังคาเรือนจะมีการแยกขยะเป็นชนิด โดยแบ่งเป็น
- ขยะสดที่เป็นเศษอาหารมีการกาจัดโดยทิ้งใส่ถังหมักที่มีกากน้าตาล เพื่อเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนาไป
บารุงดิน หรือพัฒนาเป็นน้าหมักไล่แมลงรดพืชผัก ต้นไม้ ที่ปลูกในสวนหรือไร่นา
- ขยะแห้งให้มีการคัดแยกแต่ละชนิดในครัวเรือน พลาสติก กระดาษ แก้ว อาจแยกขยะใส่ภาชนะที่
จัดเก็บหรือใช้ถุงปุ๋ยที่มีมากอยู่แล้วในชุมชนเก็บไว้แล้วทาการนัดหมายรถรับซื้อขยะเข้ามาชื้อขยะ รีไซเคิลใน
ชุมชน
2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่แกนนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการดาเนินงานจัดการขยะ
อย่างครบวงจร
3. อบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แก่ ประชาชนในหมู
บ้าน(สมาชิกอบต.,กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.) เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
4. สนับสนุนให้ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนาร่องนาขยะอินทรีย์ไปหมักทาปุ๋ยหมักหรือน้าหมัก
ชีวภาพ
5. จัดทาจุดทิ้งขยะอันตรายรวมในทุกหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
รับผิดชอบในการรวบรวมขยะอันตรายไปยังจุดทาลาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๕๐,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๒๙
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนาขยะมาใช้ประโยชน์
2. ปริมาณขยะมีจานวนลดลง
3. ประชาชนมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถ
ลดภาวะก๊าซเรือนกระจก
4. ประชาชนสามรถทาปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6 มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทย มี น โยบายส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การด าเนิ น การตามโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งดาเนินการอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืนและมี
การขยายผลโครงการไปอย่างกว้างขวาง เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีน าถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ ทรงพระกรุณามีพระราชดาริ ให้ มีการดาเนินการ
ส่งเสริมอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับปวงประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ
การพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ควรเป็นและจาเป็นพลังสาคัญที่จะขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้
ขยายคลอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตาบล ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านสานฝันเศรษฐกิจพอเพียงตาบล กุดตุ้ม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกครัวเรือนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ/ค่านิยมในการดารงชีวิตและการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน/การจัดทาแผนชีวิต
๒. เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน
๔. เพื่อให้ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
4. เป้าหมาย
1๘ หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลกุดตุ้ม 1๘ หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมชีแ้ จงกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓๐
๒. ประสานงานวิทยากร/สถานที่ศึกษาดูงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
๔. ประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๒๐0,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน/การจัดทาแผนชีวิต
๒. ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน
๔. ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ได้พัฒนาและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๗ มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนารายได้และระบบจัดเก็บภาษีในตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอานาจของตนเองโดยเฉพาะ จึงทาให้ประชาชนมีพันธะต่อท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่น หรือเป็นผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาตนเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีพื้นที่ประมาณ ๘๔ ตารางกิโลเมตร และรับผิดชอบพื้นที่ใน
เขตตาบลกุดตุ้ม จานวน 1๘ หมู่บ้าน มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรายได้ ประเภท ภาษีบารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่น และเป็นการบริการประชาชนผู้มาชาระภาษี เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ยอดเงินรายได้ในการจัดเก็บภาษี รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีหน้าที่ในการชาระภาษีได้
ตระหนักถึงความสาคัญ และผลที่ได้รับจาการชาระภาษี

๓๑
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญของการชาระภาษี และอยากมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นท้องถิ่นของตนเอง
2. เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และเป็นการลดขั้นตอนในการทางาน
3. เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนออออผู้
ชาระภาษี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เป้าหมาย
18 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
18 หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทางานตามโครงการฯ
4. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ
5. ดาเนินการตามโครงการโดยการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีทั้ง 18 หมู่บ้าน
6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เป็นการบริการประชาชน และลดขั้นตอนในการทางาน
2. ทาให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น และเห็นความสาคัญของการชาระภาษี
3. ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มีหน้าที่ชาระภาษี มีความสัมพันธ์อันดี ใกล้ชิด
กันมากขึ้น
4. ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้มากขึ้น

๓๒
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดี
แล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมคา
สอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คาสอนทาง
พระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการดาเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึง
ปฏิบัติในสังคมได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และ
เลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุก
องค์กร ที่จะต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี
เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้เด็กและเยาวชนที่
ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโต ในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่น
ปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้
ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝูาระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
เด็กและเยาวชนซึ่งต้องคลุกคลี อยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้นเพื่อพัฒนาเยาวชนตาบลกุดตุ้มให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตาบลกุดตุ้ม ซึ่งมีโรงเรียนประถมศึกษาใน
ตาบลกุดตุ้มจานวน 7 โรงเรียน จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตาบลกุดตุ้ม กิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขึ้นตามหลักการและเหตุผลที่กล่าวมา
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนิน
ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
3.เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เป้าหมาย
ที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 10 -12 ปี ในเขตพื้นที่ตาบลกุดตุ้ม

๓๓
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมกลุ่มเปูาหมาย
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
20,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้ารับอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2. ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เด็กและเยาวชนสามารถนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๓๔
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียนนักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่จังหวัดชัยภูมิได้ดาเนินการขึ้นทะเบียนราษฏรตามนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อขอรับความช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพและการทางาน ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ตามนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงบูรณาการปี 2547
ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเป็นอย่างดียิ่ง องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้มจึงได้รับนักเรียน / นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน / นักศึกษาได้หา
รายได้ช่วงปิดภาคเรียนและทางานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน / นักศึกษาใน
เขตตาบลกุดตุ้ม
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน / นักศึกษามีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน / นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการมีงานทา/ฝึกทักษะ
การทางาน
2.3 เพื่อให้นักเรียน / นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของเงินไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย
4. เป้าหมาย
นักเรียน / นักศึกษาในเขตตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมวางแผนการดาเนินการ
2. สารวจข้อมูลนักเรียน / นักศึกษา
3. รวบรวมรายชื่อ / สรุปข้อมูลผู้ที่ต้องการทางานช่วงปิดภาคเรียน
4. โครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
5. นักเรียน / นักศึกษา เข้าทางาน
6. ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๙๐,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๓๕
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ให้นักเรียน / นักศึกษามีรายได้จากการทางานในอาชีพที่เหมาะสม ซึ่งช่วยแก้ปัญหาสังคม
และความยากจนเชิงบูรณาการอย่างแท้จริง
2. ให้นักเรียน / นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และให้ตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่หา
มาได้ด้วยตนเอง/มีทักษะในการทางาน
3. ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากนักเรียน / นักศึกษาใช้เวลาว่างไปก่อปัญหาทางสังคม

๓๖
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ อบรมให้ความรู้ความสาคัญของการศึกษาในท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 4 การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา ๘ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชน (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ (๖) จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสาคัญ
ในการจัดการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาการบริหารการศึกษาได้ดาเนินการจัดการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในช่วงอายุ 3-5 ขวบ ละพัฒนาเด็กและเยาวชนในการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มโดยกลุ่มงานการศึกษา ฯ จึงได้จัดทาโครงการ อบรมให้ความรู้
ความสาคัญของการศึกษาในท้องถิ่น เพื่อสนองตอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนาบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับต่อไปในพื้นที่ตาบล
โดยมีแนวทางการอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในตาบลกุดตุ้ม เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนัก
เห็นความสาคัญ ของการศึกษาที่มีต่อบุตรหลาน อีกทั้งได้รู้แนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในระดับต่อไป
ในการศึกษาต่อในพื้นที่ที่ตนอาศัย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองตอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เพื่อประชาชน ผู้ปกครอง ได้เข้าใจถึงความสาคัญ ข้อดี ของการนาบุตรหลาน เข้าศึกษา
ในสถานศึกษาใกล้บ้าน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในชุมชน
4. เป้าหมาย
นักเรียน / นักศึกษาในเขตตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ เพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานโครงการและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการ
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5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ ในการดาเนินงานโครงการ
6. ดาเนินงานโครงการ
7. สรุปผลการดาเนินงาน
8. ติดตามผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๑๐,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สนองตอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประชาชน ผู้ปกครอง ผู้นา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เห็นความสาคัญของ
การศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในพื้นที่
3. ประชาชน ผู้ปกครอง นาบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ 1 /1.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจาตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามสภาพปัญหาทางสังคมในอดีตพบว่า สารเสพติดได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและทวี
ความรุนแรง โดยได้เข้าไประบาดในสถานศึกษาและชุมชน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน ให้ตกต่า องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมกีฬาต้านสารเสพติดเพราะเชื่อว่ากิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะทาให้นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนห่างไกลสารเสพติด มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย
ต่างๆ ได้ ทั้งยังสร้างจิตสานึกให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เคารพในกฎกติกา มีความรักสามัคคี และ
เป็นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมอีกด้วย โดยไม่ไปมั่วสุมการ
ใช้สารเสพติด กิจกรรมกีฬาจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งในการสร้างคนในชาติ ดังคากล่าวที่ว่า "กีฬา
สร้างคน และคนสร้างชาติ” ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูกีฬาพื้นบ้านและเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้ยุทธศาสตร์ราษฎร์ – รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ร่วมกับ สถานศึกษา สถานีอนามัย สถานีตารวจ
หน่วยงานราชการภายในตาบลกุดตุ้ม ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตาบลกุดตุ้ม 18 หมู่บ้าน ร่วมกัน
ทาการจัดกิจกรรม โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ
2) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปัญหาและ
ปูองกันสารเสพติด ทุกชนิด
3) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดทั้งสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆ
4) เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นหมู่คณะ
5) เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับตาบล
6) เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 500 คน
4.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ออกกาลังกายและเล่น
กีฬาตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ตลอดทั้งมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตลอดจนห่างไกลสารเสพติด
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
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3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ เพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานโครงการและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการ
5, ติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ ในการดาเนินงานโครงการ
6. จัดทาเอกสารประกอบการดาเนินโครงการ
7. จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ
8. ดาเนินงานโครงการ การแข่งขันกีฬา
9. สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
๑๕๐,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เยาวชน ประชาชนตาบลกุดตุ้ม จานวน 19 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการและทากิจกรรม
ร่วมกัน
2. เยาวชน ประชาชนตาบลกุดตุ้ม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุข
3. เยาวชน ประชาชนตาบลกุดตุ้ม มีภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆ ปราศจากภัยสารเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท การพนัน และสื่อลามกอนาจาร
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ ๒ /๒.๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “มาตรการผู้บริหารมีการแสดงเจตจานงว่าจะบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รั บ ความร่ ว มมื อจากฝุ า ยการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทั กษ์ รัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมาย หลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริ ตประพฤติมิชอบ โดยได้ กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์
ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอานาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ดท าบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่ คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือ
ช่อ งทางที่ ค นท างานในท้ อ งถิ่ น จะใช้ อ านาจให้ อ อกนอกลู่ น อกทาง จะมี ไ ด้ ไ ม่ ม ากเท่ า กั บ ที่ ค นท างานใน

๔๑
หน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2
มี ก ารประกาศเจตจ านงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
– ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔๒
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้มีศักยภาพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น
เพื่อเป็น การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริห ารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง
เข้ามา ทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
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6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
–มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลไม่ น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งทีม่ ีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ อบต.
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สภาและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กาหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา
67 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอานาจและหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้ บริการและไม่ส ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของ อบต. ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่ อเป็ น การลดขั้น ตอนการให้ บ ริการประชาชนให้ ได้รั บความสะดวก รวดเร็ ว เป็ นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4 เพื่อปู องกัน การผู กขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุล พินิจอันอาจเป็นเหตุแห่ งการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

๔๕
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย
นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
อบต.มอบหมายให้ อบต. และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิ บัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

๔๖
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลหนองสรวง ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงาน อบต.
ได้กาหนดให้นายก อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
พนักงาน พนักงานจ้างของ อบต. ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ พนักงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
อบต.กุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการ โดยแต่งตั้งปลัด อบต.
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยประกอบด้วยนายก อบต.
กุดตุ้ม ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบต.
กุดตุ้ม เพื่อกลั่น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ อบต.กุดตุ้ม
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบต.กุดตุ้ม พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน อบต.
7. ระยะเวลาดาเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สานักปลัด อบต.กุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๔๗
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง อบต.กุดตุ้ม จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ค วาม
เข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ
และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของ อบต.กุดตุ้ม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง อบต.กุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง อบต.กุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง อบต.กุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

๔๘
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๕ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ อบต.กุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง อบต.กุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รับ ทราบข้ อมู ล ในการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานด้ ว ยความโปร่ง ใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน

๔๙
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๖ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหา พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

๕๐
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๗ มิติที่ 2 / 2.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ อบต.จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.
2496 มาตรา50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้ อบต.มีอานาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ อบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –
จัดจ้างของอบต.ทุกโครงการ และกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.
2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้อมูลการจั ดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๕๑
6. วิธีดาเนินการ
1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

๕๒
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๘ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้ ง ที่ เ ป็ น หนาที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2๕๓๗
หน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถให้บริ การได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่ าช้าไม่เป็นธรรม และการ
ให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ
เพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และ ได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ทั้ง นี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรม
ต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทาการ ประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๕๓
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนามา
ปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับ
บริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

๕๔
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๙ มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้อง
กับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้
หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึง
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้า
สาหรับผู้พิการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

๕๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 10 มิติที่ ๒ /๒.๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดนดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดาเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่ อให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ศูน ย์ บ ริ ก ารร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเจ้ าของเรื่ อง ทั้ งในด้ านเอกสาร การส่ งต่ องาน ระบบการรับ เงิ น และก าหนด
ระยะเวลาดาเนิ น การของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศช่ว ยอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่ อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก/กอง/ฝุาย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๕๖
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก ควัน การกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

๕๗
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ท าแผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑ มิติที่ ๒ /๒.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้
การประเมิ น บริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ ต่อภารกิจ ขององค์ กรมี ป ระสิ ทธิภ าพและความคุ้ มค่า สามารถลดขั้ นตอนการปฏิบั ติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุง กระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่

๕๘
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายก อบต.มอบอานาจให้รองนายก อบต.หรือปลัด อบต. ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทาแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สานัก องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

๕๙
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๒ /๒.๓
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ปลัด อบต.กุดตุ้ม หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารฯ ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖๐
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๒ /๒.๓
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มอบอานาจของนายก องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายก อบต.ไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อานาจหน้าที่ของนายก อบต. เอาไว้ การที่ นายก อบต.จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายก อบต. ให้รองนายก
อบต. และปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริ หารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายก อบต. เสนอนายก อบต. พิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. และปลัด อบต. ปฏิบัติ
ราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

๖๑
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ ๒ /๒.๓
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลกุดตุ้ ม เป็นหน่ว ยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ต ามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่ว นตาบลกุดตุ้ม พ.ศ. 2๕๓๗ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม นั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุ ญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้ บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลกุ พ.ศ. 2๕๓๗ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รั บ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลู กจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
ไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ
คาสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษา
ราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่าง
รักษาราชการแทนด้วย อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
อาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสื อให้ รองนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลเป็นผู้ ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลปฏิบั ติร าชการแทน ให้ ทาเป็ น คาสั่ งและประกาศให้ ประชาชนทราบการปฏิบัติราชการแทนนายก

๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคห้า ต้องกระทาภายใต้การกากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนดไว้ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายกอบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. และหัวหน้า ส่วน
ราชการ และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสื อแจ้งเวียนให้ทุกส่ วนราชการและผู้ รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต

๖๓
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑ มิติที่ ๒ /๒.๔
1. ชื่อโครงการ : “กิจกรรมการมอบรางวัลพ่อ – แม่ดีเด่น”
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่ง อบต.กุดตุ้ม ได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมลารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุล ยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ
พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้
และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 มาตรา 66 (6) ที่กาหนดให้ อบต.มีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ อบต.กุดตุ้มมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิด
ชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติ ตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลื อกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น
ในพื้นที่ เพือ่ มอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้
ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุ จริต ตั้งมั่นอยู่ในหลั กคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 36 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขต จานวน ๑๘ หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละ
หมู่บ้าน ดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง อบต.กุดตุ้ม
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่ นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากหมู่บ้านต่างๆ

๖๔
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเปูาหมาย
10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับดี - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

๖๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๒ /๒.๔
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
และระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่ง
เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ
ตรากตราบาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น
วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่
เจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 (6) ที่กาหนดให้อบต.มีหน้าที่
ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิ การ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้
จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
2. เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป
3. เป็นผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กาลังใจในการบาเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จานวน xx คน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
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6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตาบลหนองสรวง ทราบ
ทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตาบล ดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากแต่ละตาบลภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จานวน 1 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีที่เป็น
บุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป

๖๗
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๒ /๒.๔
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อ ความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทาให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมี
ที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญใน
การพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จานวนไม่น้อยกว่า 18 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๖๘
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ ๒ /๒.๕
1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนี
ในการประเมินที่ คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้ น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากา
กรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทามาตรการ
“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงาน ภายในองค์กรที่จะ
นาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

๖๙
ลายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๒ /๒.๕
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับ ผิดชอบของผู้ ปฏิบัติงานการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อกาหนดมาตรการ
กากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก อบต.กับปลัด อบต. และหัวหน้าสานัก
ปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/
ฝุาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้ ห น่ ว ยงานระดับส านัก/กอง/ฝุ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติ ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
4. การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝุาย องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ ละมิติ
ดังนี้

๗๐
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตาม ผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
๖.การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบตั ิราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ได้รับ
๕
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ หน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๒ /๒.๕
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เนื่องจากเห็น
ความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มี
หน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วง
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะ ดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่
ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัยฝุาย
นิติการและดาเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เพื่อความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก/กอง/ฝุาย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุม้
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด

๗๒
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๗๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ ๒ /๒.๕
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้ อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึง
ได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อส่ งเสริ มสนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่ว ยงานภาครัฐ และองค์ กรอิส ระที่มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดู แลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ ว นตาบลกุดตุ้ม จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

๗๔
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๕ มิติที่ ๒ /๒.๕
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่ งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม รวมถึงจัดทาคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ขึ้น เพื่อ
ดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6.3 จั ดประชุมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่า งๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ตามคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม โดยปฏิบั ติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๖ มิติที่ ๒ /๒.๕
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทา มาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ว่าปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทาง
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทา
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิ จและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน อบต. พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
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6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบผลและความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การ
ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๓ /๓.๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ
ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้บริการ ณ ศู นย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม โดยมี
งานศูน ย์ บ ริ ก ารข้อ มูล ฝุ า ยประชาสั ม พันธ์ ส านัก ปลั ด เป็นผู้ รั บผิ ดชอบข้อ มูล ข่า วสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

๗๘
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๗๙
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๓ /๓.๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทา
สาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕
จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนา
ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๘๐
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

๘๑
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คับ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4 มิติที่ ๓ /๓.๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทามาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึน้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า
10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

๘๒
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

๘๓
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๕ มิติที่ ๓ /๓.๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้มทางเว็ปไซต์”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมู ลทางสื่อ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้ บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่ มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๘๔
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๖ มิติที่ ๓ /๓.๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริห ารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่ วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่ างๆ
เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในการปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๘๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7 มิติที่ ๓ /๓.๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาวารสารประจาปี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
อบต.กุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดาเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกั นเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่
อย่างโปร่งใส และยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต.กุดตุ้ม
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานของ อบต.
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มอื การให้บริการประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต.
4.5 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.6 รถโฆษณาเคลื่อนที่
4.7 ปูายประชาสัมพันธ์
4.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.9 เสียงตามสาย
4.10 อื่นๆ

๘๖
5. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นตัวชี้วัด โดย
กาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

๘๗
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ ๓ /๓.๒
1. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาและแผนพัฒนาหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ดาเนินการจัด โครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ ม ประจาปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดตุ้ม
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๑๘ ชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม สาหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

๘๘
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาด าเนิน การ จั ดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน
จานวน ๑๘ ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๘๙
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๓ /๓.๒
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลกุดตุ้ม เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่เน้นการให้ บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึง
มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็น ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติ ดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม กับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวัน จันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30
น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-88๕๐๕๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-88๕๐๕๙
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์

๙๐
7. งบประมาณดาเนินการ 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

๙๑
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3 มิติที่ ๓ /๓.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิ บัติห น้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้ เกิดการปฏิบั ติห น้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
9. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

๙๒
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ ๓ /๓.๓
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม และตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดตุ้ม และแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม กาหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน ๑๐ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุม้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม บางตาแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงต้อง
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารง ตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายในระเบียบกาหนดเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๙๓
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดตุ้ม เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม และร่างแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุม้ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ ทุจริต

๙๔
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ ๓ /๓.๓
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมตาบลและหมู่บ้าน ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ การกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจานวน หลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึง
ได้จัดทาโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีก
ทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์
ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุม้
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคมสามารถเข้ า ใจการบริ ห ารงานแบบการมี ส่ ว นร่ ว ม ตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการกระจาย อานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๙๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๓ /๓.๓
1. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่ มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไป
ทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคต
ได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ
มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมี เปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดาเนินการ
๒๐,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
หมู่บ้านสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมู่บ้าน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุ มชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่
ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

๙๖
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ ๓ /๓.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อ
นาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ
ของ อบต.ต่อไป ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทา
โครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ อบต. มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม และ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11
ก.พ. 2558) จานวน 9 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

๙๗
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ปีละ 2
ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดตุ้ม
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการ แก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของอบต. ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑ มิติที่ ๔ /๔.๑
1. ชื่อโครงการ : “กิจกรรมจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทา อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยั งเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุม้
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เ ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

๑๐๐
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๔ /๔.๑
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้มี
การจัดทาและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุม้
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดั บหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้ บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

๑๐๑
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนิน การให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๔ /๔.๑
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี การควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้
บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง เพีย งคนเดีย ว การควบคุม สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิภ าพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้มขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

๑๐๒
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

๑๐๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ ๔ /๔.๑
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนา
ความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกัน
หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปดาเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลกุด
ตุ้ม (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม นาแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการ
ดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม รายงานผลการดาเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๑๐๔
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลกุ ดตุ้ม
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น
ผู้กากับดูแลภายใน เวลาที่กาหนด

๑๐๕
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑ มิติที่ ๔ /๔.๒
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกาหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็น ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีการดาเนินการ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
– มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง

๑๐๖
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม รับมติ คณะกรรมการพนักงานเองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
(การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตาบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซัก ถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จะออก
คาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม การเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม

๑๐๗
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ออก คาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

๑๐๘
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ ๔ /๔.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับ บริ การเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้ แก่ประชาชนมากที่สุ ดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

๑๐๙
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๔ /๔.๒
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลั ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้ อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ
จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทัง้ การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึง
จาเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
9. ตัวชี้วัด มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม ทาให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๑๑๐
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑ มิติที่ ๔ /๔.๓
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทาผิดกฎหมาย
หรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต

๑๑๑
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม จานวน 36 คน รวม ๔๐ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ ๒๐๐,๐๐๐.9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุ ดตุ้ม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๒ มิติที่ ๔ /๔.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสาคัญประการหนึ่งทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้อ งถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นาความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและสามารถน ามาพั ฒ นาองค์ ก ร พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทางานตาม บทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน 36 คน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
และหน่ ว ยงาน ภายนอก เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ส่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เข้ า รั บ การอบรมหรื อ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิก สภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรีตาบลหนองสรวง
6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้มทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๑๑๓
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน ๓๖ ราย ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๑๑๔
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๓ มิติที่ ๔ /๔.๓
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น
กลไกสาคัญที่ใช้ สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่ อกาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร
สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จึงได้ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อ
กาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการ
ในการดาเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน ๓๖ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดตุม้
7. ระยะเวลาดาเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๑๑๕
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๔ มิติที่ ๔ /๔.๓
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริ มและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อานาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ ระหว่าง
ฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม จานวน 36 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่ว มกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด
จานวน ๒ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จานวน ๔ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน ๔ ศูนย์
รวม ๘ คน
6.2 สมาชิกสภาฯที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

๑๑๖
4.4 เสริ มพลังการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community)
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้า น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ ๑ มิติที่ ๔ /๔.4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ รั ป ชัน หมายถึ ง การใช้ตาแหน่ งหน้ าที่ส าธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่ ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระทาคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัป
ชันในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล

๑๑๗
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ ๔ /๔.4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
5. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๑๑๘
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3 มิติที่ ๔ /๔.4
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะ
เป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึง
เป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าว
เป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลกุดตุ้ม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดตุ้ม
5. สถานที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การปูองกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

๑๑๙
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดตุ้ม ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม กับบุคคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดตุ้ม

