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สวนที่ ๑ 

๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดทุจรติในองคกร 
       การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลหรือไม 

       การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยที ่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถิ่น 
ไดแก การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงคสำคัญเพื ่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จำแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทำบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง สวน

ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อำนาจ  บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

 สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสรุปประเด็นได 
ดังน้ี 

๑) โอกาส แมว าในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงกเ็ปนอีก โอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำใหคน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที ่จะทำ
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี ้

บทนำ 

1



๔) การผกูขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครฐั ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดขีึ้น ทําให
เจาหนาที่ ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาป นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน 
สวนรวม  

๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที ่มี
คานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 

๒.หลักการเหตุผล 
     ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทกุ
ภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบ
การ ปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน 
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที ่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได
แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคี
ภายใตอน ุสัญญาสหประชาชาต ิวาด วยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั ้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทำใหการทุจริต
เปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบน
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พื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ ่งคือ พื ้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปน
เรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่ง
ของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได บูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําได
อยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่ม
จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหม ที ่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกร ูปแบบ โดยไดร ับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที ่ระดับ
คะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
ตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กำหนด ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ย ุทธศาสตร ท ี ่  6 ยกระด ับคะแนนด ัชน ีการร ับร ู  การท ุจร ิต (Corruption Perception 

Index : CPI) 
       ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหาร 
จัดการที ่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั ่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที ่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสู การปฏิบัติอยางมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ใชเปน
กรอบแนวทางในการดำเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการ
ดำเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค 
และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
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ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖  
         องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดำเนินการเรื่องโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทำงานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุ มคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด  

วิสัยทัศน 
     “บานเมอืงนาอยู  รูรักสามัคคี  อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
๑.  กอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ

ตางๆภายในตำบลกุดจอก ใหไดรบัมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
๒.  ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน 

รวมถึงการอนุรกัษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
๓.  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
๔.  สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัตติามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๕.  พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพื ่อการอนุรักษ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณี รูรักสามัคคีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.  สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๗.  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน  เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวม 
๘.  สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวน ทองถ่ิน 
๒) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย

การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
๔) เพ่ือสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๔. เปาหมาย 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

๒) เครื ่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที ่สามารถปองกันปญหาเกี ่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ  

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม  

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

๕. ประโยชนของการจัดทำแผน 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การ ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

๒) องคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  

๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
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สวนที่ ๒ 

๑. แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565  มี
รายละเอียดกรอบการจดัทำแผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังนี ้

 
 

แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๕ 
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บัญชีแผนการปองกันการทุจริต ๔ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.1.1 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

1.1.2 กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

1.2.1 โครงการประชาสัมพันธบริการรับชําระภาษี
นอกสถานที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

1.2.2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

มิติที่ ๑ การสราง สังคมที่ไมทนตอ การทุจริต 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

1.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร

ปงบประมาณ

หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

2.1.๑.กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.1 ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.2 การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.3 กิจกรรม “สรางความโปรงใส
ในการใชจายเงินงบประมาณ”

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.4 กิจกรรมการ จัดบริการ
สาธารณะและการ บริการประชาชน
เพื่อใหเกิด ความพึงพอใจแกประชาชน
โดย ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

2.2 สรางความ
โปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ
 การจัดหาพัสดุ การ
ใชประโยชนใน 
ทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือ
และปฏบิัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑที่
เก่ียวของอยาง 
เครงครัด
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

2.2.5. มาตรการ"ยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน" ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3.1 กิจกรรมการลด ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.๓.2 โครงการลด ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3.3 มาตรการมอบ อํานาจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3.4 มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. 
และหัวหนาสวนราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.4.1 มาตรการ"จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ" ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.4 ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวาง
บุคลากรในองคกรได

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

เครงครัด 
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

2.4.2 กิจกรรมการใหความรรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏัติราชการของ 
อบต.กุดจอก

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.4.3 มาตรการ"ใหความรวมมือกับ
หนวยงาน ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.4.4 มาตรการ"ดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก 
หรือ ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ ของ
 อบต.กุดจอก วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตาม อํานาจหนาที่โดยมิชอบ"

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

บุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความ ซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการ
กิจการบานเมืองที่ดี 
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.1.1. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดาน การเงิน การคลัง พัสดุ และ 
ทรัพยสินของอบต. และการ รับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับ การเงินการคลัง”

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.1.2. มาตรการ “จัดใหมี ชองทางที่
ประชาชนเขาถึง ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก”

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.2.1. โครงการประชุมประชาคมหมูบาน
ตําบลเพ่ือรับฟงความคดิเห็นในการจัดทํา
แผน ขอบัญญัติ

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

3.2.2. การดําเนินงานศูนย รับเรื่องราว
รองทุกของคการบริหารสวนตําบลกุดจอก

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๓  การสงเสริม บทบาทและการ มีสวนรวมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๓  การสงเสริม บทบาทและการ มีสวนรวมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

3.3.1 มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการ
พัฒนาและคณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.3.2 โครงการประชุมประชาคมหมูบาน
ตําบลเพ่ือรับฟงความคดิเห็นในการจัดทํา
แผน ขอบัญญัติ

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

3.3.3.มาตรการแตงตั้ง โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ -จัดจาง

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.3.4. กิจกรรมการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของอบต.กุดจอก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.1.1 โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.1.2. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.2.2. กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ของอบต.กุดจอก

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๔.2.3 กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง จากตัวแทนชุมชน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๔  การ เสริมสรางและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัต ิราชการของ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ
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เพิ่มเติม

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)

ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

มิติที่ ๔  การ เสริมสรางและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัต ิราชการของ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก อบต.กุดจอก

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต

4.4.1.มาตรการเฝาระวัง การคอรรัปชั่นโดย
ภาค ประชาชน

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ
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สวนที่ ๓ 

มิติท่ี 1 การสรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื ่อเปน
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสำหรับขาราชการ และบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับ
กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุ งมั ่นที ่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 
บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต นอกจากนี้ สํานกังาน ก.พ. ไดกําหนดแนว
ทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญ
หรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ 
โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขดักันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม 
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น 
เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก ไดจัดทํามาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ขึ้น 
เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจาํ ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกนัแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล  

3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชือ่ถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ  

3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังานสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธดีําเนินการ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ
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1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  เปดเผย
เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ในการดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
1. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกดุจอก
2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี ้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
ตาม อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื ่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ี
นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อให
ความร ู  เร ื ่องการ ป องก ันผลประโยชน ท ับซ อนแก  เจ าหน าท ี ่  เพื่อป องก ันผลประโยชน ท ับซ อน 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  

3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที ่ของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   
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3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทาํงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรปัชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ   ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมคีวามเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

ผลลัพธ พนักงานตำบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุง เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนทองถ่ิน 
1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1.โครงการประชาสัมพันธบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่
๒. หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องแผนการปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงนิ การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
แผนการปฏิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๔.๒ ปรบัปรุงรายไดที่องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิการขยาย
ฐานภาษี การกำหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายไดใหม
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได
รูปแบบอื่นๆ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบง
จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกำหนดวิธีการจัดแบง
หรือจัดสรรที่ชัดเจนและเปนธรรมสอดคลองกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแตละประเภท เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ หลักเกณฑการจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มเติมตองสะทอน
แหลงกำเนิดของภาษีนั้นๆ เปนสำคัญ  ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บรายไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม จึงใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดำเนินการกำหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชำระภาษี โดยการประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจกับประชาชนวาจำนวนเงินที่ไดจากการเสียภาษีของประชาชน จะนำมาใชในการพัฒนาทองถิ่น 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  ไดวางเปาหมายในการที่
จะพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา โดยการจัดเก็บรายได ใหครบถวนตามเปาหมายท่ีกำหนดไวขอบัญญัติ และ
สอดคลองกับแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  
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ดังน้ัน  เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความสำคัญของการออกใหบริการประชาชนผูมี
หนาที่เสียภาษีใหแกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนตำบลกุด
จอก โดยออกใหบริการรับชำระภาษีถึงพ้ืนท่ีของแตละหมูบาน เพื่อเปนการสงเสรมิความเจริญกาวหนาของ 
องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก จึงไดจัดทำ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธหลักเกณฑการ
ชำระภาษี ขึ้น  

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑  เพื่อเปนการเพ่ิมรายได ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ   

 ไดอยางครบถวน ถูกตอง เปนธรรม และสะดวกรวดเร็ว
๓.๒  เพื่อเปนการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนผูอยูในขายตอง

ชำระภาษี และประชาชนในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
๓.๓  เพื่อประโยชนในการบริหารงาน เก่ียวกับการตอบขอซักถามเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และตอบขอ 

 สงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
๓.๔  เพื่อลดชองวางระหวางพนักงานเจาหนาที่และประชาชน เชน ดานการสรางความสัมพันธ ดาน

การใหบริการ และดานการแสดงความคิดเห็นตางๆ 

๔.  เปาหมาย 
๔.๑  ออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ใหครอบคลุมทุกหมูบาน จำนวน ๑๔ หมูบาน    

   ๔.๒  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ชำระภาษีไดในหมูบานของตนทำใหไมตอง
เสีย 

          เวลาในการทำงานเพ่ือเดินทางมาชำระภาษีที่สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
๔.๓  ประชาสัมพันธใหประชาชนในแตละหมูบานมาชำระภาษีของแตละหมูบาน หมูบานไมต่ำกวา 

 รอยละ ๗๐ 
          ๔.๔  ผูมีหนาที่เสียภาษีทองถ่ิน คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงทองที่ ภาษีปาย ซึ่งอยูใน
องคการบริการสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  

๕. วิธีการดำเนินการ 
๕.๑  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและชวงเวลาการจัดเก็บภาษี  
๕.๒  การจัดทำแผนการปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ใหครบท้ัง 14 หมูบาน 
๕.๓  การจัดทำประกาศประชาสัมพันธ  วัน  เวลา การใหบริการประชาชน 
๕.๔  ทำหนังสือเวียนแจงให ผูนำหมูบานประกาศใหประชาชนทราบ 
๕.๕  การจัดเจาหนาที่ออกไปเก็บภาษีตามหมูบาน ทั้ง 14 หมูบาน 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  ปงบประมาณ  ๒๕๖1 - 2564 
๗. งบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 20,000  บาท 
๘. ผูรับผดิชอบโครงการ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๙.๑  การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางทั่วถึง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๙.๒  การจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 
๙.๓  ประชาชนไดมีความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ 
       สาธารณสุขฯ 
๙.๔  ประชาชนไดรับความสะดวกพรอมที่จะใหความรวมมือในการเสียภาษี 
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1. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องดวยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๓๕  กำหนดใหวันวิสาขบูชาของทุกป  เปนวัน
ตนไมประจำปของชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยกรมปาไมไดจัดใหมีกิจกรรม
เชิญชวนคนในชาติทุกหมูเหลารวมกันบำเพ็ญประโยชนดวยการปลูกตนไมเพื่อเปนการสนองพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถที่มีตอการ
อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังเพื่อเปนการเสริมสรางและกระตุนจิตสำนึกของประชาชน
ใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติอยางตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบันโลกกำลังเผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ที่ทำใหอุณภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา 
สภาวะโลกรอน  ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติ ทีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย  อาทิ เกิดความ
แหงแลง ฝนตกไมตรงฤดูกาล เกิดอุทกภัย เปนตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปาของมนุษย 
ดังน้ัน  นโยบายของรัฐบาล  จึงไดกำหนดแนวทางการปองกันและแกไขภาวะโลกรอนดวยการรณรงค  สงเสริม
ใหมีการปลูกตนไม  เพ่ือลดปญหาดังกลาวขางตน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงเปนหนวยงานของภาครัฐที่ใกลชิดกับพี่นองประชาชนมากที่สุด
รวมถึงการใหบริการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามรายละเอียดขางตน  กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงจัดทำ
โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.วัตถุประสงค
๑.เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.เพ่ือเพิ่มพื้นที่ปาไมของตำบลกุดจอก 
๓.เพ่ือรณรงคสรางจิตสำนึก ใหกับกลุมเปาหมาย ใหเห็นความสำคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
๔.เพ่ือใหตำบลกุดจอกมีพ้ืนที่ ที่รมรื่น  สวยงาม 

4. เปาหมายโครงการ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผูใหญบาน  ผูนำหมูบาน  คณะครู  นักเรียน  ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป 

6. สถานที่ดำเนินการ บรเิวณพ้ืนที่ปาสาธารณะประโยชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

7.ระยะเวลาดำเนินการ ปงบประมาณ 2561 - 2564

8. ผูรับผดิชอบโครงการ  กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
9.วิธีดำเนินงาน

๑.จัดทำโครงการ เพ่ืออนุมัติจากผูบริหาร 
๒.ดำเนนิโครงการปลูกปา 

10.งบประมาณ  10,000  บาท

11.ประโยชนที่ไดรับ
๑.ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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๒.ทำใหเพิ่มพื้นท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
๓.ทำให  อบต.กุดจอก มีสถานที่พักผอน หยอนใจรองรับผูมาติดตอราชการ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกอบต.ตำบลกุดจอก  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิง
เรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบล จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานตำบล   ไดกําหนดใหนายกอบต.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของตำบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสราง
ความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ สาํนักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยแตงตั้งปลัดตำบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอกโดยประกอบดวยนายกอบต.ตำบลกุดจอก ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที ่ผูบังคับบัญชาได
พิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมนิผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอมา โดยใชหลักเกณฑ
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ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนกังานตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบ งานบุคลากร สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน 
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยาง เครงครัด  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทํา
ทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลด
ขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของตำบล
ตำบลกุดจอก  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ี เกี่ยวของ  

3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคมุเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เก่ียวของ  

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมี
การบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และ
แกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื ้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของ

จํานวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดร ับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ  

10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน  
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  

6.2 ปรับปรุงขั ้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น 
การที่ตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่
ของตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให
คํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหตำบลมี อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของตำบล ทั้งน้ี 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการ
บริหารงบประมาณของตำบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุด
แกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของตำบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของ ตำบล  
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3.2 เพื ่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของตำบลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของตำบล ไดแก 
ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบ สํานักคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
10.2 ผลลัพธ  

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหา
การรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ 
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สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของตำบล ติดตามความ
คืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละ
กระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่ เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อ
ใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย 
ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดาน
ไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายนํา, ดานนําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํา การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
3. วัตถุประสงค

3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไมเลือกปฏิบัติ  

3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ
5. พื้นท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, 
ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดาน
การสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนนิกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผดิชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  

10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ดวยประชาชนในพื ้นที ่เขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงไดใหความสําคัญใน
การสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพื้นที่
มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปน
ศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย 
สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการ
แสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปองกัน
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ 
ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะ
ชวยใหการบริการของ หนวยงานมคีวามเปนธรรมโปรงใสย่ิงขึ้น  
3. วตัถุประสงค

3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ
อยางมีความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  

3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการ
ออนไลน เปนตน  

6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชใน
การดําเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
ไดแก จัดใหมีกลองวงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  

6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํา
สําหรับผูพิการ  
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6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart 

Box) มาประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบรกิารประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั ้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี ่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตอง
มีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการ
ประเมนิองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดงักลาวอยาง 
ตอเนื่องทุกปน้ัน เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมปีระสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไม
ต่ำกวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือ
ลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื ่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นและอํานาจหนาที่ของตำบลตาม
กฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบรกิารประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ใหสั้นลง  
4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป  
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่อง
ใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกอบต.มอบอํานาจใหรองนายกอบต. หรือปลัดตำบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอม
ทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการใหประชาชนทราบ   

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว
มาปรบัปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกอบต.และผูบริหาร
ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ เจาหนาที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตอืรือรนในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ทําใหภาพลักษณของตำบลตําบลเขาพระงามเปลี ่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ ้นและทําให

ประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเปนกฎหมายที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการ
ของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร 
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตำบลตอง
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เปนไปเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แกไขปญหาตางๆ ที ่ เก ิดข ึ ้นในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ให ก ับประชาชนได อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รบัรูสภาพปญหาและแกไขปญหา

ที่เกิดข้ึนได 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใส

สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก และผูที่มาติดตอราชการกับ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรบัผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก

งานบริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั ่งการใหบร ิการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ

ใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั ้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื ่อนํา

จุดบกพรองในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดี
ยิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี

เกิดขึ้นได 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับ บริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนมุัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่
ของนายกอบต.ไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาท่ีของ
นายกอบต.เอาไว การที่ นายกอบต.จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึน ได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ตำบลจึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกอบต. ใหรองนายกอบต. ปลัดตำบล และรองปลัดตำบล ได
ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  

3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต มกีารมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกอบต. เสนอนายกอบต. พิจารณา  
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกอบต.ใหรองนายกอบต. ปลัดตำบล และรองปลัด

ตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดตำบล องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

1. ชื ่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั ่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดตำบล และหัวหนาสวน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่
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ของตำบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดใหตำบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ 
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตำบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจ
เปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลให
ระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื ่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสขุของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดร ับการอํานวยความสะดวกและไดร ับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
กําหนดใหนายกอบต. มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของตำบล มาตรา 
48 สัตตรส กําหนดใหนายกอบต.ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของตำบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานตำบล และลูกจางของตำบล มาตรา 48 วีสติ นายกอบต.มีอํานาจ มอบหมายการ
ปฏิบัติราชการใหแกรองนายกอบต.ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกอบต.ได 
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดตำบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตำบล และลูกจางตำบลรองจาก
นายกอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของตำบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจ
หนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกอบต.มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตำบล
จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี 
ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของตำบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  

3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต

และประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ 
4. เปาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดตำบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 
ฉบับ ประกอบดวย นายกอบต.มอบหมายใหรองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายใหปลัดตำบล รองปลัด
ตำบล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดตำบลมอบหมายใหรองปลัดตำบล และปลัดตำบลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี ่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 
4 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบัอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหง

การทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ  

-ไมมี
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี  

 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
หลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั ้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปน
สิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมิน
การ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ขึ้น เพ่ือเปนการ
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พัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที ่จะนําไปสู การยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ินที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การให
ความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณไีดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอ
ทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผล
และรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
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ตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ 
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด            เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไม
พบการทุจริตแตอยางใด  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทจุริต 
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

10.2 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละประเภทไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน ทองถิ ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถิ่นดําเนิน
กิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค
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เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จากหนวยงานภาครฐั และองคกรอิสระ
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจง
เบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
รองเรียนประจําองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนของตำบล
ตำบลกุดจอก  ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดยีวกัน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เปนไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มกีารมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผู รับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม  
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6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาว
ไดตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี ้วัด/ผลลัพธ เจาหนาที ่รับผิดชอบดําเนินการเกี ่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ 
ที่เก่ียวของอยางถูกตอง

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรื ่องรองเรีน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฎิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุ งเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครฐั เปนนโยบายสําคญัของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย
ไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวย
สอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีก
ทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาใน องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเรว็ โปรงใส เปนธรรม  
4. เปาหมาย

“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานตำบล พนักงานครูตำบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ  

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและ
สรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ี เปนประโยชนแกหนวยงาน  

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผู ร องเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ 
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ

เจาหนาที่ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที ่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
ตำบล และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดร ับรู เพื ่อประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
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ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมรีะบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตตำบล
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อ
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  และปดประกาศขอมูล
ดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี ้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได
ตรวจสอบการบริหารงานของตำบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที ่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่
หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ 
ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ 
การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบรกิารสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
5. พื้นท่ีดําเนินการ พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ไดแก
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- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  รานคาชุมชน หรือศาลากลาง

หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ  ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู  และ
สุขอนามัย ของประชาชนในทองถ่ิน

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมูบานตำบลเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำแผน
ขอบัญญัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ได
ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ประจําป พ.ศ. 2564-2565 รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของตำบลในปถัดไปกองสวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําป ขึ้น  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  

3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของตำบล  
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑4 ชุมชน ในเขต
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ ่งแผนงานของ
ชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน
จํานวน ๑4 ชุมชน ระหวางเดอืนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ  20,000 บาท
9. ผูรับผดิชอบ   สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ทองถ่ิน 

2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปตำบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการ
บริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั ้น เพื่อใหการดําเนินงานดาน
บริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข จากประชาชนที่ไดรบัความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  
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3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 

3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เปาหมาย

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญ
หรือผูมีสวนไดเสียที่ เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
5. วิธีดําเนินการ

5.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข  
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผู เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตาม

ความจําเปนและเรงดวน  
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. –
16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้

6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
6.2 ทางโทรศพัทหมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –๐๑๙๘๕๘ 
6.3 ทางเว็บไซต  
6.4 ทางไปรษณีย  

7. งบประมาณดําเนินการ   ไมมีงบประมาณ
8. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

9.1 มีสถิติจํานวนเรื ่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรยีน/รองทุกข 
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่
ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับ
ทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการ
รองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
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3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม
ภาคประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเทจ็จริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2564-2565
8. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรยีนรองทุกข 

๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสราง
ขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั ้น เพื่อให
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตำบล มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกข้ึน  
3. วัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคม
ตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จํานวน ๑๔ 
คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตำบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก บางตําแหนง
ในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ตำบลจึงตองดําเนินการคัดเลือก
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บุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกำหนดเพื่อใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 
2558 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตำบล
ตำบลกุดจอกและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล
กุดจอก  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมูบานตำบลเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำแผน
ขอบัญญัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ได
ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ประจําป พ.ศ. 2564-2565 รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของตำบลในปถัดไปกองสวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําป ข้ึน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  

3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของตำบล  
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑4 ชุมชน ในเขต
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ ่งแผนงานของ
ชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน
จํานวน ๑4 ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ  8,000 บาท
9. ผูรับผดิชอบ   สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ทองถ่ิน 

2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปตำบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพสัดุ 

. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

เนื่องจากอบต.กุดจอก มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่อบต.จะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของอบต.ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวน
รวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
กําหนดใหอบต.ม ีอํานาจหนาที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของอบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื ้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดย
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เปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณของอบต.เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของ อบต.  

3.2 เพื ่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของอบต.ที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นท่ีดําเนินการ อบต.ตำบลกุดจอก และชุมชนตางๆ ภายในเขตอบต.ตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของอบต. ไดแก 
ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบ สํานักคลัง อบต.ตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
10.2 ผลลัพธ  

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหา
การรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหตำบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง

ดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
ตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของตำบล เพื่อนํา
ผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ 
ของตำบลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึง
ไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก มีการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ ประชาชน เพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ใน
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  

3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก 
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
6.2 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอควารม

เห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่
ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช
โดยรวม เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้ง
ยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะ
ทําใหการปฏิบัต ิงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

3.3 เพื ่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตร ีและนโยบายที่กําหนด  

3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง

เหมาะสม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สวนราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ    องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีการดําเนินการ

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมทั ้งการบริหารงาน ดานอื ่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั ่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
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ปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น  

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับ ดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุม
ภายในตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวัน
สิ้น ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุ ว ัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี ่ยงที ่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื ่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให
สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  
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3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด  

3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานที่ไดรับแตงตั้งในการประเมินระบบควบคุมภายใน 
6.2 กำหนดงานในความรับผิดชอบออกเปนกิจกรรม/งาน และทำความเขาวัตถุประสงคและ

เปาหมายหลักของกิจกรรม/งาน 
6.3 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

(ภาคผนวก ก) และ แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
6.4 ประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัสวนงานยอย และระดับหนวยรับตรวจ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ   ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาท่ีกําหนด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางที่สามารถดําเนินการได  

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกร ปกครองสวนทองถิ ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที ่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปน
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงนิออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการ
ใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดาํเนินงาน ใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิด
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ประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและ
การใชประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจาย ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
3. วัตถุประสงค

เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
4. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
5. วิธีการดําเนินการ

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอกภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย 
เพื่อใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอ
กระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผดิชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
9. ตัวชี้วัด มกีารดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก ทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรบัจายเงินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

4.2.3 การสงเสริม บทบาทการ ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาอบต.กุดจอก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย
องคประกอบ และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากร
เหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถิ่นมีความ
เขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีสวนรวมในการทาํงาน  

3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
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4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จํานวน ๑4 คน
5. พื้นท่ีดําเนินงาน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินงาน

6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนคณะกรรมการรวมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตำบลกุดจอก
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.กุดจอก
- แตงตั้งเปนคณะทำงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกุดจอก
- คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองค

ราชัน ราชินี 
- คณะทำงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับตำบล

6.2 สมาชิกสภาตำบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ     ทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน 
การทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที ่ของร ัฐมีหนาที ่ร ักษา
ผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัว
หรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรปัชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตำบลกุด
จอก
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื ่อสรางความรูความเขาใจเรื ่องการ
คอรรัปชั่น  

6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชัน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

6.3  มีการบริการรับแจงขาวการทจุริต ผานเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565)
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผดิชอบโครงการ    สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอรรัปชันได  

10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอร
รัปชันในระดับตำบล  

10.3 มีการดำเนินการแกไขปญหาการทุจริตตามขอรองเรียน 
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