
 
แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
อำเภอบัวใหญ    จังหวัดนครราชสีมา 

 



คำนำ 
    
  ตามท่ี  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
5 ป   (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนแผนที่มุงเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร พนักงานสวน
ตำบล พนักงานจางและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลใหมี
การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหา การ
ประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การใช
อำนาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตำบล ในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุ
ภารกิจดังกลาวขางตน นั้น 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 2  มกราคม พ.ศ.2563 ไดมี
มติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2565  เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อน
แผนงานและใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก     โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่อง
ครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

  ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จะเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจำนงและ
นโยบายการบริหารงานดวยความสุจริต เพ่ือเปนการกำกับดูแลองคกรท่ีดี ตอไป 
  
 
 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
อำเภอบัวใหญ   จังหวันครราชสีมา 
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สวนท่ี ๑ 
 
 
 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจน
แสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานมาก
ยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ินโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 
ป(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 29 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 9 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 13 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 5 โครงการ 
  มิติที ่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 2 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหวังเปนอยางยิ ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจะเปนสวน
หนึ่งที ่ชวยขับเคลื ่อนเพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

1.กันยายน  2565 
 
 

บทนำ 
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สวนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  มีรายละเอียดกรอบการ

จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    

การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 1  การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
การสรางจิตสำนึกและ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน 
และฝายประจำของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1. มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก" 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

2.  โครงการลำดับท่ี 2 โครงการสงเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

สงเสริมและสราง
จิตสำนึกใหตระหนักถึง
การสรางคานิยมและการ
เฝาระวังตอตานการ
ทุจริตใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
 

3. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการ
ทุจริต 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 1  การสรางวัฒนธรรมสุจริต (ตอ) 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เพ่ือสงเสริมใหเกิด
พนักงานตนแบบดาน
บริการยอดเยี่ยม และ
เปนตนแบบใหแก
บุคลากรคนอ่ืนๆ 
ใหบริการประชาชนดวย
จิตบริการเทาเทียมกัน
และเปนธรรม 

4. มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก" 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เสริมสรางความรูความ
เขาใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหแก
ประชาชน 

5.โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจวินัยใหกับ
ขาราชการพนักงาน
ผูบริหารประชาชน
ผูสนใจท่ัวไป 

6.โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-  



5 
 

แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 1  การสรางวัฒนธรรมสุจริต (ตอ) 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เพ่ือใหความรูแกผูสูงอายุผู
พิการ 

7. โครงการฝกอบรมใหความรูทาง 
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุ ,ผูพิการ 
 

20,000.- 
 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-  

เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรม
สุจริต 

8.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนพนักงานขาราชการ
และประชาชน 
 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.- 50,000.-  

เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยมีความ
รับผิดชอบมีจิตสาธารณะและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

9.โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

สงเสริมและสนับสนุนให
เจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนำหลัก
คุณธรรมจรยิธรรมมา
ประยุกตใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

10.โครงการฝกอบรมการสงเสริม
คุณธรรมจรยิธรรมบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรสุจริต 
 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

 
มิติท่ี 2  การสรางวัฒนธรรมสุจริต การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
ในองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกมีสวนรวม
ในการติดตาม
ความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณของ
องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 
 

1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การใหบริการตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล 

2.“บริการเปนเลิศกอเกิดความ
ประทับใจ”(ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

 
 



7 
 

แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 2  การสรางวัฒนธรรมสุจริต การบริหารราชการดวยความโปรงใส (ตอ) 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เพ่ือเปนการลดข้ันตอน
การใหบริการประชาชนให
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 

3.  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 
 

 4.โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

5.มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

0 0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 2  การสรางวัฒนธรรมสุจริต การบริหารราชการดวยความโปรงใส (ตอ) 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกัน
การทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 

6.  มาตรการ NO Gift Policy 0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เสริมสรางความโปรงใสในการ
บริหารทรัพยสินของหนวยงาน 

7.โครงการเสริมสรางความ
โปรงใสในการใชทรัพยสินของ
ทางราชการ 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม 
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ.2558กำหนด 
 

8.โครงการจัดทำคูมือสำหรับ
ประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

การปฏิบัติราชการตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพประสทิธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

9.กิจกรรม “การจัดทำขอตกลง
การปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก” 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 2  การสรางวัฒนธรรมสุจริต การบริหารราชการดวยความโปรงใส (ตอ) 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือ
จัดจาง 
 

10.กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัด
จางประจำป” 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

เผยแพรขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนแกประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตองและเปนปจจุบัน 
 

11.มาตรการปรบัปรุงและพัฒนาศูนยขอมูล
ขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนตอ
ประชาชน 

12.โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

สงเสริมใหผูบริหารองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกแสดงเจตนารมณ
ในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหาร 

13.มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลัก
คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดวยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
สงเสริมองคความรูในการ
ตอตานการทุจริตใหภาค
ประชาชน 

1.กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวัง
การทุจริต 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

จัดใหมีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ท่ี
เก่ียวของในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

2.โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

กำกับติดตามการจัดการ
เรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชน
ไดอยางเหมาะสม 
 

3.มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน (ตอ) 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอขอคิดเห็น
ในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตน 

4.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และรวมปรับปรุง
แกไขโครงการตางๆใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

5.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ขององคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

สงเสริมใหเกิดเครือขายภาค
ประชาชนในการปองกัน
และเฝาระวังการทุจริตใน
ชุมชน 

6.โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝา
ระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
กำกับด ูแลที ่ด ี และความ
โปรงใสในการปฏิบัต ิงาน 
ปองกันการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริตและเปนการ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
จนทำใหการดำเนินงานไม
บ ร ร ล ุ ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค  
 

1..โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

2.กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 

สงเสริมศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ินในการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
 

3.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2566- 2570) 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัด นครราชสีมา 

มิติท่ี 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
สะดวกปลอดภัยสำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 
 

4.มาตรการจัดใหมีระบบและชอง
ทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบล      
กุดจอก 
 

0 
 

0 0 0 0 ไมใชงบประมาณ 
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สวนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบัิติการ 
มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 การสรางจิตสำนึกและตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ :   โครงการลำดับท่ี 1 มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก" 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ตามท่ีองคการบรหิารสวนตำบลกุดจอกไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก โดย
กำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
กำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการดำเนินการ
ดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและ
เปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมือง
และฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำ
การอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3.วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเปนสากล 
2)  เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เพ่ือใหการดำเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3)  เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
4)  เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม 
ตามลำดับ 
5)  เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
6)  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 
7)  เพ่ือการดำรงชีวิตประจำวันใหเรียบงายโดยไมใชจายฟุมเฟอย 
8)  เพ่ือลดความอยากในสิ่งของท่ีเปนสิ่งท่ีเกินฐานะและความจำเปน 
9)  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีเปนแนวทางเดียวกัน 
10)  เพ่ือใหเกิดความคุนเคยในการปฏิบัติ 
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4.กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหารสมาชิกสภาพนักงานอปท.ลูกจางประจำและพนักงานจางท่ัวไป30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
2)กำหนดแนวทางรูปแบบและชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
3)ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวน
รวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล
ขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 
6)ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส1 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีการเผยแพรประมวลจริยธรรมอยางนอย3ชองทาง 
2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรมไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
ผลลัพธ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล                       
กุดจอกปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม
ผล) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 2 โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
อยางจริงจัง เพ่ือทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนำหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน 
ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงจัดทำโครงการสงเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(AntiCorruption)และมีคานิยมในการตอตานการทุจริต 
3) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความรูความเขาใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
4)   เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสามารถนำองคความรูหลักธรรมาภิ
บาลไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5)   เพ่ือเผยแพรหลักธรรมาภิบาลใหขาราชการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดปฏิบัติตาม 
4.กลุมเปาหมาย 
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)  จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
2)  มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3)  จัดทำกำหนดการ 
4)  ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหาวิทยากรเชิญกลุมเปาหมายจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ 
5)  จัดฝกอบรมตามกำหนดการ 
6)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ท่ีเขารับการอบรม ผาน
การทดสอบความรูธรรมาภิบาลรอยละ90(ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาลออนไลน 
https://ggde.nacc.go.th) 
ผลลัพธ 
1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกนำหลัก ธรรมาภิบาล
มาปรับใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก รวมตอตานการทุจริต 
(สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
3) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ :โครงการลำดบัท่ี 3 โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครองเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ 
ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใน
การปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนรวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดกำหนด กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังท่ีมุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนใน
การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการ
ตอตานทุจริต รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก 
เยาวชน และผูปกครอง 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการสราง
จิตสำนึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทำโครงการเสริมสรางคานิยมการตอตาน
การทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมท้ังรณรงคให
ประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริตใหแกเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลตัวอยางท่ีดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 
4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 
5) เพ่ือเผยแพรการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการสรางจิตสำนึกใหเด็กเยาวชนและประชาชน 
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4.กลุมเปาหมาย 
เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
2)จัดทำสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกำหนดไว 
3)เผยแพรใหประชาชนรวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนตางๆภายในเขตพ้ืนท่ี 
4)จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ 
5)ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
6)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต  ไมนอยกวา  5 ชองทาง 
2)มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขต องคการบริหารสวนตำบล ไมนอยกวา 5 แหง 
ผลลัพธ 
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกัน
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ70(สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 
(สำรวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดบัท่ี 4 โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชีใ้หเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง ซ่ึง
ภารกิจท่ีสำคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหาก
พนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจิตในการใหบริการ และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไม
เลือกปฏิบัติ ก็จะกอใหเกิดความพึงใจในการใหบริการของประชาชนผูรับบริการ หากองคกรมีการยกยอง 
ชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรท่ีใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ บริการดวยความเปนธรรม 
และไมเลือกปฏิบัติ ก็จะเปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญ
และกำลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการตอไปเพ่ือใหหนวยงานมีการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน
ผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติและสรางขวัญและกำลังใจใหพนักงานบุคลากร ผูใหบริการใหบริการ
ประชาชนดวยจิตบริการ จึงไดจัดทำโครงการบุคลากรตนแบบ ดาน“บริการเปนเลิศ” 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานบริการยอดเยี่ยม และเปนตนแบบใหแกบุคลากรคนอ่ืนๆ ใหบริการ
ประชาชนดวยจิตบริการเทาเทียมกันและเปนธรรม 
2)เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
5)เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
4.กลุมเปาหมาย 
บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก1คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานบริการเปนเลิศ 
2)คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานบริการเปนเลิศ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ และเผยแพรใหบุคลากรให
ทราบ 
4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเพ่ือ
เขารับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบดานบริการเปนเลิศ 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑท่ี
กำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชนมาเปนเกณฑในการตัดสินรวมดวย 
6)ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานบริการเปนเลิศ 
7)มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรตนแบบดานบริการเปนเลิศ 
8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
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สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสายหอกระจายขาวเปนตน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีพนักงานตนแบบดานบริการประชาชนยอดเยี่ยมเปนธรรม 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 
2)จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดบัท่ี 5 โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยทุธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ซ่ึงจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
          องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกงโดยการสงเสริมสนับสนุนให
ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต 
คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้น
องคการริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
2)เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
3)เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน 
4)สงเสริมใหพนักงานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
2)มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3)กำหนดรูปแบบกำหนดการและหัวขอการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ 
5)ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
6)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีการจัดอบรมจำนวน1ครั้ง 
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2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไม
นอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
ผลลัพธ 
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดย
ใชแบบประเมินติดตามผล) 
หมายเหตุ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดบัท่ี 6   โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปรงใสตามหลักธรรมาภบิาล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
     ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและภารกิจท่ี
ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง ซ่ึงภารกิจท่ี
สำคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจิตในการใหบริการ และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ก็จะ
กอใหเกิดความพึงใจในการใหบริการของประชาชนผูรับบริการ หากองคกรมีการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัล 
พนักงานหรือบุคลากรท่ีใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ บริการดวยความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ก็จะ
เปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแก
พนักงาน บุคลากร ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการตอไปเพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติและสรางขวัญและกำลังใจใหพนักงานบุคลากร ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจวินัยใหกับขาราชการพนักงานผูบริหารประชาชนผูสนใจท่ัวไป                                         
2)เพ่ือเสริมสรางความมีวินัย 
3)เพ่ือสงเสริมใหมีวินัย                                                                                                                                                                        
4.กลุมเปาหมาย 
ขาราชการพนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก                                                                                      
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
2)มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3)กำหนดรูปแบบกำหนดการและหัวขอการอบรม 
4)ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหาวิทยากรเชิญกลุมเปาหมายจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ 
5)ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
6)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
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ใชงบประมาณอบต.กุดจอกสำนักปลัดจำนวน20,000.-บาท                                                                                        
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีการจัดอบรมจำนวน1ครั้ง 
2)  ขาราชการพนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความรูความเขาใจวินัย   สามารถนำไป
ปรับใชในชีการปฏิบัติงานไดไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
ผลลัพธ 
ขาราชการพนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกนำไปปรับใชไมนอยกวารอยละ80                    
(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ :โครงการลำดับท่ี 7  โครงการฝกอบรมใหความรูทาง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ ,ผู
พิการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกจึงไดจัดทำมาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3.วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหความรูแกผูสูงอายุผูพิการ                                                                                                                                 
2.เพ่ือสรางความเขาใจม่ันใจวาผูสูงอายุใชชีวิตประจำวันโดยไมตองพ่ึงพาคนดูแลเกินไป 
4.กลุมเปาหมาย 
กลุมผูสูงอายุ,ผูพิการในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก70คน 
5.วิธีดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ20,000.00บาท 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิตผูสูงอายุ,ผูพิการไดรับความรูทางดานสิทธิของตนเองตามกฎหมาย 
ผลลัพธผูสูงอาย,ุผูพิการไดรับการปฎิบัติอยางเท่ียงธรรมในสิทธิท่ีพึงไดรับตามกฎหมาย 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ :โครงการลำดับท่ี 8  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนพนักงาน
ขาราชการและประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เพ่ืออบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชนพนักงานขาราชการและประชาชน 
3.วัตถุประสงค 
   1.เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต 
   2.เพ่ือใหความรูแกผูเขารอบรม 
4.กลุมเปาหมาย 
เด็กและเยาวชนพนักงานขาราชการและประชาชน40คน 
5.วิธีดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
50,000.00บาท 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิตเด็กและเยาวชนพนักงานขาราชการและประชาชนไดนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันมีการเสริมสราง
องคความรู 
ผลลัพธ 
เด็กและเยาวชนพนักงานขาราชการและประชาชนไดรับความรูไดนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ :โครงการลำดับท่ี 9  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
2542 มาตรา 16ใหองคการบริหารสวนตำบลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชราและผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6ท่ีกำหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มีศาสนาท่ีตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดตระหนักและใหความสำคัญความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังท่ีสำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ 
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี 
ใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซ่ึงเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม 
ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนำพาชีวิตสูความสำเร็จเพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือใหผูเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตนนับถือ                              
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2)เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละเพ่ือ
สวนรวม 
3)เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีคนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
4)เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลในการ
ตอตานการทุจริต 
4.กลุมเปาหมาย 
นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนระบชุื่อโรงเรียน30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตานทุจริตในโรงเรียน 
2)จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑวิธีการแนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพรอม 
เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
3)ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯการใชงบประมาณและพัสดุของสถานศึกษา 
4)จัดเตรียมเอกสารอุปกรณและสถานท่ีในการจัดโครงการ 
5)ดำเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
6)สรุปติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
7)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการรอยละ100 
ผลลัพธ 
1) จำนวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นำความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและนำมาประยุกตใช
ในชีวิตประจำวันไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดำเนินชีวิต ใหเปนคน
ดี คนเกงและมีความสุขไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 10 โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกร
อยางยั่งยืนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดตระหนักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสำนึกใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจใน
เรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสูการทำงาน
ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกรอยางยั่งยืน จึงไดกำหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมา
ประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
4.กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
2)มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3)กำหนดรูปแบบกำหนดการและหัวขอการอบรม 
4)ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ 
5)ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
6)รายงานผลการดำเนินการ 
7)เผยแพรการดำเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีการจัดอบรมจำนวน1ครั้ง 
2)บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานไดไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
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ผลลัพธ 
บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกร
สุจริตในหนวยงาน(สำรวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
หมายเหตุ 
 
มิติท่ี 2การบริหารราชการดว้ยความโปร่งใส 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 11 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีซ่ึงกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทำกิจกรรม“ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิดความ
คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และ
ดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่อง
สำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการ
เบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2)เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณ 
3)เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4.กลุมเปาหมาย 
บุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก7คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
2)จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝายเพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีการรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
3)จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง(CrossCheck) 
4)ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 
5)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2)มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง(CrossCheck) 
ผลลัพธ 
ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ80 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 12  “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน
ตองใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ี
ครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม                 ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเอง
หรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาลและอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน
ผูรับบริการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับใหการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใสตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความคุมคา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทำโครงการ “บริการเปนเลิศกอเกิดความประทับใจ”(ยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
2)เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
4)เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการและเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
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5.วิธีดำเนินการ 
1)แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2)ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 
3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบให
เปนปจจุบนั 1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 2) จัดทำเอกสาร/แผน
พับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ3)จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน                                                                                              
4)จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ                                                                  
5)จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลาทำการ 
ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  6)การมอบอำนาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษา
ราชการแทน 
4)ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทำแผนภูมิ
แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของ
หนวยงาน 
5)ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการและนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ 
6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปญหา และอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ และเผยแพรใหบุคลากร
และสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน 
7)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีประกาศแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 
2) มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ 
ท่ีทำการและเว็บไซตของหนวยงาน 
ผลลัพธ 
1)ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
2)จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 13 มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารงานตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชนลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไข
ข้ันตอนท่ีมีความยุงยากจึงจำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
2)เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3)เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
4)เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหนงหนาท่ีราชการ 
5)เพ่ือฝกการเปนหัวหนางาน 
4.กลุมเปาหมาย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 
4 ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดองคการบริหาร
สวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ เปนตน 
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2)จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3)จัดทำประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
4)ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทนจำนวนไมนอยกวา4ฉบับ 
ผลลัพธ 
1)ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวารอยละ80 
2)จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริตลดลง 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 14 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน
ตองใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ี
ครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง 
ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติเพ่ือให
หนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและอำนวยความสะดวกใหแก
ประชาชนผูรับบริการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับใหการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความ
คุมคา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียม
กัน 
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3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก 
2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
ใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
5)เพ่ือฝกเสริมสรางวินัยในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการท่ีด ี
4.กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก29คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)ผูบริหารกำหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน 
2)แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม 
3)ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
4)จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
5)ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6)ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
7)ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
8)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีการกำหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจของหนวยงาน 
2)มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
ผลลัพธ 
1)ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ 
2)จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี  15  มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 
3.วัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
4.กลุมเปาหมาย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก29คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (ITA) 2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส โดยตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกำหนด
ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผลเปนตน 
3)เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
4)ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 
5)ปฏิบัติตามมาตรการ 
6)ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7)รายงานผลการดำเนินการ 
8)เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีผลการประเมินITAผานเกณฑการประเมิน(85คะแนนข้ึนไป) 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 16 มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบโดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ี
แนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม 
เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”อีกท้ังแผนการปฏิรูป
ประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปดานการปองปราม ได
กำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ และเปนตัวอยางในการ
บริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบกรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการ
บริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมี
สวนรวมของประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงได
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสูการเลือกปฏิบัติ
หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2)เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกมีวัฒนธรรมองคกรNOGiftPolicy 
4.กลุมเปาหมาย 
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ“NOGiftPolicyไมรับ–ไมให” 
2)จัดทำประกาศใชNOGiftPolicyพรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการNOGiftPolicy 
3)ผูบริหารประกาศใชNOGiftPolicy 
4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
5)ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการNOGiftPolicy 
6)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส1 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีประกาศใชNOGiftolicyจำนวน1ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดำเนินการตาม
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แนวทางNOGiftPolicyจำนวนรอยละ100(สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
ผลลัพธ 
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่อง
สินบน 
หมายเหตุ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 17 โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้นการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทาง
ราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึง
มีความจำเปนตองดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการ
บริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใสเปดเผยตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพ 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
2เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
4.กลุมเปาหมาย 
1)บุคลากรของหนวยงาน29คน 
2)ประชาชน29คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 
โดยกำหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจนมีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวกเปดเผยและ
ตรวจสอบไดท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
2)จัดทำคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการการยืมทรัพยสินของราชการ 
3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน แผนผัง
ข้ันตอนในการดำเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการ 
การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียนการยืม
ทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
5)รายงานผลการดำเนินงาน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
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องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยมืทรัพยสินของราชการกฎหมาย อยาง
นอย จำนวน1ฉบับ 
ผลลัพธ 
จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการลดลง 
หมายเหตุ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 18 โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมากกำหนดใหการประกอบกิจการของ 
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจงในการขออนุญาต 
ดำเนินการตางๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียวหรือหลายแหงอีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด ระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจน อันเปนการ
สรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก 
ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจายเอกสารหรือหลักฐานท่ีใช
ประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี 
เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบ
สารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ี
กำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ 
โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ 
พ.ศ.2558กำหนด 
2)เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชนโดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ 
ข้ันตอนระยะเวลาคาใชจายเอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอสถานท่ีใหบริการ 
3)เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
2)กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
3)จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชเปนตน 
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4)ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชนจุดบริการและเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                                                                    
5)ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558กำหนดเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ผลลัพธ 
1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
2)จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 19 กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบั ติหน า ท่ี ของส วนราชการต อ ง ใช วิ ธี ก ารบริหาร กิจการบ าน เ มือง ท่ีดี โดย เฉพาะอย า งยิ่ ง
ให คำนึ ง ถึ งความรับผิ ดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูลการติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการ
กำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมท้ังมาตรา45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการความคุมคาในภารกิจท้ังนี้ตามหลักเกณฑวิธีการและระยะเวลาท่ี
กำหนดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกับปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ                                                                                                                                                            
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4.กลุมเปาหมาย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก29คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 
1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจ 1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 1.4) การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 1.5)                       การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน - ศึกษาขอมูล และ
เอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน - ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผล
การดำเนินงานดังกลาว 
4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตวัชีว้ัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
5)วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 
6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
7)รายงานผลการดำเนินงาน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส1 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
ผลลัพธ 
จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ :โครงการลำดับท่ี 20  กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงไดดำเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” เพ่ือปรับปรุง
การจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 
2)เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 
3)เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4)เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคในการทำงาน 
4.กลุมเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ1คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
2)วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
3)สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
4)รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป 
5)เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำปจำนวน1ฉบับ 
2)มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำปแกสาธารณชนอยางนอย3ชองทาง 
ผลลัพธ 
ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไปลดลง 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 21 มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแก
ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดมี
ศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ใหครบถวนและเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆของหนวยงาน 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและเปนปจจุบัน 
2)เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
3)เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของระบุชื่อ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4.กลุมเปาหมาย 
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
2)แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 
3)จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีการ
แสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืนๆ 
5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพ่ือเผยแพร
ตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง 
การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
6)จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถามหรือขอ
ขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน - มีหมายเลขโทรศัพท
เฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอสอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น - มีชองทางการสื่อสารใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อ
สังคมออนไลนเว็บบอรดเปนตน 
7) ปรบัปรงุระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะและ/หรือระบบ Call Center 
8)จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
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9)จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธอยางนอย5ชองทาง 
2)มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหมีขอมูลท่ี
ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจความพึง
พอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
หมายเหตุ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 22 โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือ
ตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลอง
กับมาตรา 8 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได
กำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและอำนวยความ
สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินและเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติจึงไดจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ
เกิดประโยชนตอประชาชน 
2)เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
4)เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการและเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุมใหบุคลากร และ
ประชาชนทราบ 
2) จัดใหมีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพ่ือสรางเกณฑ
มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมี
ประสิทธิภาพไดแกระบบบัตรคิวในการใหบริการระบบการใหบริการออนไลนเปนตน 
3) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดำเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน4) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการ
ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีไดแกจัดใหมีกลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 
5) จัดใหมีสถานท่ีสำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผูพิการ 
6)มีการนำระบบออนไลนมาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน 
7) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแกไข) 
กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคมออนไลน อีเมล 
เว็บไซตเปนตน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวารอยละ80(สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
ผลลัพธ 
จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
หมายเหตุ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 23 มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมท้ัง
ผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงไดมีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชใน
การบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
2)เพื่อประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสูการรับรูของสาธารณชน 
3)เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
4) เพ่ือใหผูบริหาร ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดมีจิตสำนึกในการเสริมสราง
คุณธรรม 
4.กลุมเปาหมาย 
1)ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง20คน 
2)ประชาชน10คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
2)กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
3)จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
4) ผูบริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
5)เผยแพรประกาศเจตนารมณฯและนโยบาย/มาตรการ/แผนงานตามรูปแบบชองทางท่ีกำหนด 
6)จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
7)จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
8)เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯตามชองทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
9)ผูบริหารควบคุมติดตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
10)ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
11)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
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7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3)มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกพ.ศ.2566-
2570 
ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
หมายเหตุ 
 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 24 กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวกพองดีกวา
สวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผูมี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง และยังมองเห็นวา
การทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุง
เก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหา
ผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเฉพาะภาคประชาชน เพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำกิจกรรม
สงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึง
สงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
2)สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในชมุชนองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก100คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการ 
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เว็บไซตของหนวยงาน 
2)จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน 
3)สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวังติดตามตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
4)สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
5)เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณการจัดซ้ือจัดจางการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธ
ของหนวยงานอยางนอย3ชองทาง 
2)มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
ผลลัพธ 
การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ำกวารอยละ10 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ :โครงการลำดับท่ี 25 โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา
เทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดวยการ
จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบ
ตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผน
ชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2)เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
3)เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
4)เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
5)เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
6)เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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4.กลุมเปาหมาย 
ชุมชน/หมูบาน/ตำบลในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก100คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
2)จัดเวทีประชาคมโดยสงเสรมิและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเขารวมประชุมประชาคม เพ่ือ
กำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับวิถีชุมชนไมชี้นำและครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ีอยางเสมอภาคและเทาเทียม
กัน 
3) นำผล/ขอเสนอตางๆจากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 
ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
4)ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเสนอผูบริหารและประกาศใหประชาชนทราบ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส1 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชมุชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
ผลลัพธ 
1)ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
2)เกิดเครือขายภาคประชาชน 
3)มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 26 มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอกเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข และเรื่อง
รองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทำมาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึนเพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน 
รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียนและข้ันตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางท่ัวถึง 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
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2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และ
การแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆใหมีความรวดเร็วสะดวกและเหมาะสม 
4.กลุมเปาหมาย 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมรวดเร็วและสะดวก 
3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่อง
รองเรียนท่ัวไป - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ
ข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน 
กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่อง
เรียนตางๆ - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ - 
กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาผล
เรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตาม
ผลไดดวยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน - 
จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เปน
ตน - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน 
โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส - จัดทำขอมูลสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการ
เรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่องเรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จเรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการฯลฯ 
4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
หนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน 
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ใหทุกหนวยรับทราบและเปดเผยตอสาธารณชน 
6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไมให
เกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรือ่งรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
8)คณะทำงานฯกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
9)ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
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ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรยีน/รองทุกข 
2)มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางใน
การติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว 
ผลลัพธ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำ
กวารอยละ80 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 27 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีระบุชื่อ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก และรวมดำเนินการโครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสงผลให
เกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 
 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
2)เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆของตน 
3)เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการใหมีความถูกตองโปรงใส 
4)เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 1.1) จัดประชุม
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คณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน โดย
สงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจำนวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ - การมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ - การมีสวนรวมดำเนินการ
ตามโครงการ 1.2) จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละ
ชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอน
ตอไป 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร และสาธารณชนทราบเพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับ
วันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และมีชองทางให
ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ 
2)องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ผลลัพธ 
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 28 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงแกไขสงเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆตอไปเพ่ือใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธกีารบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
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ดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุง
แกไขโครงการตางๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
3)เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
2)จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3)จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
4) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน 
ภาคเอกชน 2 คน (2) ผูแทนสมาชิกสภา 2 คน (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./องคการบริหารสวน
ตำบล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ (5) หัวหนาสำนักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ (6) หัวหนาฝาย
บริหารท่ัวไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 2) ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบ
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกสำหรับผลการปฏิบัติราชการ
ประจำป 4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมอบหมาย 
5)ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6)ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7)รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
8)ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ีหลากหลาย 
เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสื่อออนไลนเสียงตามสายบอรดประชาสัมพันธฯลฯ 
10)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1)มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ  ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
หมายเหตุ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 29 โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหา
การทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการ
แกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน เพ่ือสงเสริม
การมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำกิจกรรม
สรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาค
ประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสาร เพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
2)เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต 
3)เพ่ือประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 
4.กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก20คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือขายภาคประชาชนดวยความสมัคร
ใจ 
2)ประชาสัมพันธใหความรูแกเครือขายภาคประชาชนในการปองกันเฝาระวังและตอตานการทุจริต 
3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอ่ืน ๆ 
5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนภาคประชา
สังคม) 
6)ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7)รายงานผลการดำเนินการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
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มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จำนวน ระบุจำนวนประชาชน
ท่ีเปนเครือขาย 
ผลลัพธ 
ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังและตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
หมายเหตุ 
 
มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี  30 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           
          การตรวจสอบภายในเปนหลกัประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสทิธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบงัคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ  ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติมิ
ชอบหรือการทุจริตและเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใชทรัพยากร
ขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญเพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 
3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
และปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน 
4)เพ่ือใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 
5)เพ่ือสรางความเขาใจกันประสานงานการปฏิบัติงานภายในองคกร 
6)เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับองคกรพาองคกรไปสูจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 
4.กลุมเปาหมาย 
กองงานภายในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก5กองงาน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และใหมีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไปปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
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ภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบรวมท้ังวเิคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัตงิานของหนวยรับตรวจ 
3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
5)รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 
ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสำเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
2)มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ 
1)มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3)การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ5 
หมายเหตุ 
โครงการนี้ไมใชงบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากมีตำแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในประจำอยูแลว 
และไดปฎิบัติหนาท่ีวางแผนการตรวจสอบภายในประจำป และแผนการตรวจสอบภายใน 4 ป 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 31 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
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เพียงใดการท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลมุทุกระบบงานอาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหาย
ในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึง่อาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงาน
ในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึนและพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาว
ทันสมัยอยูเสมอเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆท่ีอาจมีข้ึน 
2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของระบุชื่อ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับไดซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4.กลุมเปาหมาย 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก30คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐพ.ศ.2561ขอ5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย (1) การรับรอง
วาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของ
ผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน (รายงานการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน:ปค.6) 
3)เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐพ.ศ.2561ขอ9 
4)นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
5)เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงานและสื่อ
สังคมออนไลนของหนวยงาน 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส4 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐพ.ศ.2561 
2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ80ไดดำเนินการแกไข 
ผลลัพธ 
1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 
3)การทุจริตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกลดลงรอยละ5 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 32 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภาการตั้งกะทูและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของการสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการ
ดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรสามารถนำไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และลดการทุจริตจึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบชวยลดปญหาการทุจริต
สงผลตอการพัฒนาองคกร 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
2)เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3)เพ่ือประสานงานกันระหวางสมาชิกสภาทองถ่ินและพนักงานทองถ่ิน 
4.กลุมเปาหมาย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก14คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1)จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ
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การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส2 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง 
2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
ผลลัพธ 
สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรมตรงไปตรงมา 
หมายเหตุ 
สมาชิกสภาทองถ่ินจำนวน 14 คนไดรับความรูในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลำดับท่ี 33  มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปน
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ี
เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงได
สงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผล
ใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มี
นโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสให
บุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3.วัตถุประสงค 
1)เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธภิาพสะดวกปลอดภัยสำหรับบุคลากรและประชาชน 
2)เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางรวดเร็วโปรงใสเปนธรรม 
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4.กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก10คน 
5.วิธีดำเนินการ 
1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บไซต
หลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจง
เบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดใหมี
ชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเองและมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความกาวหนาเรื่อง
รองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
3)ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
4)ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ
หนวยงานบนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5)รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส3 
7.งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 
มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับผูรองเรียน 
ผลลัพธ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจากจำนวน
ขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	5.โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	6.โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
	7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ
	8.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน
	9.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
	10.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
	1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
	2.“บริการเป็นเลิศก่อเกิดความประทับใจ”(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)
	3.  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	 4.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
	5.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	6.  มาตรการ NO Gift Policy
	7.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	8.โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	9.กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก”
	10.กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”
	11.มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
	12.โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
	13.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	1.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
	2.โครงการจัดเวทีประชาคม
	3.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	5.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	6.โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	1..โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
	2.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
	3.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
	4.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล      กุดจอก
	ส่วนที่  3
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
	มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
	1.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1. ชื่อโครงการ :   โครงการลำดับที่ 1 มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก"
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 2 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ :โครงการลำดับที่ 3 โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 4 โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 5 โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 6   โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์แล...
	1. ชื่อโครงการ :โครงการลำดับที่ 7  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกจึงได้จัดทำมาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุก...
	1. ชื่อโครงการ :โครงการลำดับที่ 8  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน 3.วัตถุประสงค์    1.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
	2.เพื่อให้ความรู้แกผู้เข้ารอบรม 4.กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนพนักงานข้าราชการและประชาชน40คน 5.วิธีดำเนินการ 6.ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาส2ไตรมาส3 7.งบประมาณดำเนินการ 50,000.00บาท 8.ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิ...
	1. ชื่อโครงการ :โครงการลำดับที่ 9  โครงการโรงเรียนคุณธรรม
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด...
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 10 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนองค์การบริ...
	ผลลัพธ์ บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน(สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) หมายเหตุ
	มิติที่ 2การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 11 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั...
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 12  “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 13 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 22 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 23 มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 24 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ :โครงการลำดับที่ 25 โครงการจัดเวทีประชาคม
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 26 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 27 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
	1. ชื่อโครงการ : โครงการลำดับที่ 28 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
	2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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