ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจลงสู่อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น แม้ว่ าโดยหลั กการแล้ วการกระจายอานาจมี
วัต ถุประสงค์ ส าคั ญ เพื่อให้บ ริก ารต่ าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุ มชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน และ
การทุจริตส่วนใหญ่ มักเกิดจากส่วนบนคือในระดับผู้บริหาร และครอบงาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไป
ที่ตนเองต้องการ ทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ หน่วยงานภายนอกจึงมองการทุจริตเป็นรูปกระบวนการทั้งระบบ
ซึ่งแท้จริงแล้วการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจาก การละเลยหรือการไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ หรือการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชานาญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือ ลักษณะปัญ หาของการทุ จริตที่ เกิด จากอ านาจ บารมี และอิท ธิพ ลท้ องถิ่ น
รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นสำมำรถสรุปเป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิ ในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสัง คมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
8) ประเด็นที่สาคัญคือนโยบายของผู้บริหารที่เข้ามาเพียงเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้องชดเชยที่ต้องเสียเงินซื้อเสียงเข้ามาบริหาร
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมื อง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทื อนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอั นดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
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2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง สามารถสะท้อนให้เห็น ว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจั ด ตั้ ง องค์ ก ร
ตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จาทายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญ หาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ ม ที่ ลดน้อ ยถอยลง สาเหตุที่ ท าให้ ก ารทุจ ริตเป็น ปั ญ หาที่ สาคั ญ ของสัง คมไทยประกอบด้ว ยปั จจั ย
ทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมู่ญ าติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกั บกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปั จจัย
ทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สั ง คมมิ ติ ใหม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เพิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริต ทุ ก รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยการเมื อ ง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ ง การที่ ระดั บ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนด ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัง เกิดผล
เป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นจึ ง ได้ ตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ กับ การ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสัง คมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ าราชการฝ่ า ย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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4) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครือ ข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. กำร
สร้ำงสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง
1.1.1 (4) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต
1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
1.1.2 (2) มาตรการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การ
ต่อต้านการทุจริต”
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มคี วามเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สี เขียว
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทศั น์ ใน
ชุมชน
3) โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2) โครงการการประกวดคาขวัญ
ต่อต้าน การทุจริต
3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”)

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

4 มำตรกำร 1 กิจกรรม
12 โครงกำร

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

200,000

200,000

200,000

200,000
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. กำร
บริหำร
รำชกำรเพือ่
ป้องกันกำร
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.3 (2) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

25,000

25,000

25,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”
2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลด ขั้นตอน
และระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อานาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก่
หน่วยงาน/
บุคคล ในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติ ตนให้
เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่
ดีเด่น
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่น
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือ รับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบ พบ
การทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การ ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2.5.3 (3) มาตรการ
“ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติ ราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”
8 มำตรกำร 15 กิจกรรม
4 โครงกำร

รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45,000

45,000

45,000

45,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นกา
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก”
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์
3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
3.2.1 (2) การดาเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.2.2 (1) มาตรการกาหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.2.2 (2) โครงการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
เคลื่อนที่

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมำย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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มิติ

มิติที่ 3

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การส่งเสริม 3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ให้ประชาชนมี คณะกรรมการสนับสนุนการ
ส่วนร่วมบริหาร จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
กิจการของ
ส่วนตาบลบ้านโตก
องค์กรปกครอง 3.3.1 (2) โครงการประชุม
ส่วนท้องถิ่น
ประชาคม หมู่บ้านและ
ประชาคมตาบล ประจาปี
3.3.1 (3) กิจกรรมการส่งเสริม
และ สนับสนุนการจัดทาแผน
ชุมชน
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก
3.3.3 (2) มาตรการ ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
รวม
7 มำตรกำร 8 กิจกรรม
3 โครงกำร

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

40,000

40,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี ประจาปีงบประมาณ
2561-2564
4.1.1 (2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตาม ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตก
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน
4.2.3 (2) โครงการอบรมหรือ
ให้ความรู้ กรรมการตรวจการ
จ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 13

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
4.4 เสริมพลัง 4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การมีส่วนร่วม การคอร์รัปชันโดยภาค
ของชุมชน
ประชาชน
(Community) 4.4.1 (2) กิจกรรมการติดป้าย
และบูรณาการ ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ ทุจริต
ต่อต้านการ
4.4.2 (1) มาตรการการ
ทุจริต
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 4

รวม

4 มำตรกำร 8 กิจกรรม
4โครงกำร

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000
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ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น
โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
1. ชื่อโครงกำร : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักกำรและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสานึกในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทัง้ สร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 15

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
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โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
1. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์
ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทา
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิด
ความสานึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้าง
ประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละ
และการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้ำหมำย
ผู้บริหารท้องถิ่น
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก

สมาชิกสภาท้องถิ่น

พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ

5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 17

6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม
นาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม
ในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำง
1. ชื่อโครงกำร : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักกำรและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน
ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เห็นความสาคัญของการบันทึก
ประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับ
มอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดี ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
พนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป้ำหมำย
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจาทุกวันและส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ
มอบหมายตามกาหนด
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โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต
1.ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการ
ทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
2. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อ
เพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความ เหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้า) ฟังเทศน์ ทุกวันพระ
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจต
คติต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผูม้ าขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
และพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ประจาปี 2558 ลงวันที่
5 ตุลาคม 2557
ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม
จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้ง
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้างให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4
เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส
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7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเกิดจิตสานึกที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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โครงกำรมำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวล
จริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกพ.ศ. 25xx โดยกาหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ประจาปี 2558 ลงวันที่5 ตุลาคม 2557 กาหนดให้พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน
,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และ
ไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ควรนาแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทา
การอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 25

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1.
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเพื่อใช้เป็นค่านิยม
สาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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โครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้กาหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย ประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2
เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1.
รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
1.ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกคนเป็น
ผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระทาทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มี
มติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึง
การป้องกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝัง
ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึง
ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา
และ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการ กระทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน
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4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
6.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
6.3 แบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำร บริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตกจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลบ้านโตก
เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีจิตสานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมัน่ คง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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มำตรกำร “มำตรกำรจัดทำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกีย่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต
โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลบ้านโตกให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นาไปเป็นองค์ความรู้ใน การทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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มำตรกำร “ปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.
2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุ และปัจจัยที่นาสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่
นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ
ทั้งมิติด้านสังคมการเมืองและการบริหารที่สาคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดทา
มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกและ
เสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมใน
การปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญอันจะนามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
4. เป้ำหมำย
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดาเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest
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1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
โครงกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว
1.ชื่อโครงกำร : โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(Climate
Change) ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึง่ เป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเพื่อให้
เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในตาบลบ้านโตก
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุล
เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน
4. เป้ำหมำย
ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตาบลบ้านโตกตลอด 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
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6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ หรือขอรับจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน
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โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนำ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
1.ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทาลาย
ป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลด
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ
โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3
อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู”่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ในฐานะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง
3.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น
4. เป้ำหมำย
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตกจานวน 13 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จานวน 13 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตกโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ผู้นาชุมชน
กลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผูส้ ูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี
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ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจา
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคู
คลอง ทาความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
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โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
1.ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ
ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพนื้ ฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลบ้านโตก จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3.วัตถุประสงค์

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลบ้านโตก
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตาบลบ้านโตก
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนาเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้ำหมำย
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
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7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพใหม่ๆ
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
โครงกำรพำน้องท่องธรรมะ
1.ชื่อโครงกำร : โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ
ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก
การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด
กล้าทา
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็น
เหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้
และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม
การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต
การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิด
ปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รูว้ ิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อ เกื้อกูล
ตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
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4. เป้ำหมำย
เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่
เด็กและเยาวชน
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 44

โครงกำรกำรประกวดคำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต
1.ชื่อโครงกำร : โครงการการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่ง
การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชน
จานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย
สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยม
ที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหัน
มาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67
ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5)
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการ
ทาความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
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4. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านโตก
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๒
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
6.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกกาหนด
6.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้าน การทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
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โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนตำบลบ้ำนโตก
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
1.ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลบ้านโตก
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่
ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอน กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกพิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึง
ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตาบลโตก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึน้ เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ
ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
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4. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลในพื้นที่ตาบลบ้านโตก
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
6.3 ดาเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง และศพด. ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
กิจกรรม “ประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”
2. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด
และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความ
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากัน
ไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
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คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้ำหมำย
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
กำร บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน
มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักกำรและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน กระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3.3
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล
3.4
เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 52

4. เป้ำหมำย
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
– มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่
น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 53

มำตรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกเทศมนตรี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ
หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการ
อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )
พ.ศ. 2552 ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย
และอานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงือ่ นไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
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3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ
3.4
เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้ำหมำย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักกำรและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึง่ ของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานสวนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

เป็นธรรมและ

4. เป้ำหมำย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ต่างๆ และกระบวนการในการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
หรืองานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตาบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
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6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตาบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานสวนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่ำง เคร่งครัด
กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจาปี”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จัดทาทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ
4. เป้ำหมำย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ต่างๆ และกระบวนการในการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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กิจกรรม “กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ”
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการ และร้อยละของ
จานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ”
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติงานใน
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้ำหมำย
4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
1.ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้ำหมำย
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ –
จัดจ้าง - ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ตรวจรับงาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงิน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึง
พอใจ แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกำรบริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นศูนย์บริการประชาชนในการ
ติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการ
ทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งใน
ด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว เพื่อให้บริการตามลาดับ จัด
สถานที่สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ยัง
พยายามบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้ำหมำย
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
ทุกสานักและกอง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งํา
น้ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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โครงกำรจ้ำงสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
2. ชื่อโครงกำร : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ใน
การจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รบั ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือ
อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา
ขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชน
ให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
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4. เป้ำหมำย
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
รูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
25,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 1 ฉบับ 10.2 ผลผลิต
– ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร
4. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอ
ภาคเป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการ
ลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้
มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น และ
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน –
หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึง
ได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
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4. เป้ำหมำย
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรมทุกสานักและกอง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร

ผู้รับผิดชอบในการดูแลกากับการ

ให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
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มำตรกำร “ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรประชำชน”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด
โดยนา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้
หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึง
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่าง
มีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้ำหมำย
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3
จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
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6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สาหรับผู้พิการ
6.5 จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
6.6 มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการ
ประชาชน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.3.1 มีกำรจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
6. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้ำหมำย
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลบ้านโตก
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2
ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
100,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
1.ชื่อโครงกำร : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
“การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ
ความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชน”
และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ
ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้
4. เป้ำหมำย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 75

6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนา
จุดบกพร่องในการจัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
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2.3.2 มีกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ดำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มำตรกำร กำรมอบอำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รำชกำร
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ
2. หลักกำรและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนัน้ เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนบ้านโตก
ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้ำหมำย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนบ้านโตก ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ หัวหน้าส่วน
ราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอไนวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มำตรกำรมอบอำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้
การที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
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มำตรกำรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและหัวหน้ำส่วนรำชกำร
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร
ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก
จึงจาเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 80

4. เป้ำหมำย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรดำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงกำรพ่อ – แม่ดีเด่น
1.ชื่อโครงกำร : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 9 เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ
พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และ
เป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ
การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โคกจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก เพื่อมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้
ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อและแม่ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้ำหมำย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 13 คน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
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6.2
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 13 หมู่บ้าน เพื่อให้แต่ละชุมชน ดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
6.5
ดาเนินการจัดพิธีการมอบโล่ตามระเบียบฯ
ในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จานวน 2 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
กลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
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กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวัน
สตรีสากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตราบาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทยของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา
ประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม
และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลาย
ประเทศที่เจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล
มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
2. เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. เป็นผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กาลังใจในการบาเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้ำหมำย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จานวน 13 คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 84

5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจาปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตาบล
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จานวน 1 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ จานวน 13 คนต่อปี
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
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โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1.ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทาให้การมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมี
ที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชู
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่ าง เพื่อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
3.2
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่
น้อยกว่า 10 คน/ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร/แผ่นพับขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น
กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจานวน
151 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 12,000 คน ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และแก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้จัดตั้ง
หมู่บ้านไว้แล้ว จานวน 13 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดทา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทาหน้าที่ในการ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานอื่นๆ และคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้
มีขวัญและกาลังใจ
4. เป้ำหมำย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจ
หน้าที่จนครบวาระการดารงตาแหน่ง จานวน 13 หมู่บ้าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
6.2 จัดทาประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 89

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์
หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรมจริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลบ้านโตก ผู้
ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของตาบลบ้านโตกอย่างสม่าเสมอ
ตาบลบ้านโตกจึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของตาบลบ้านโตก โดย
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับตาบลบ้านโตกที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง
และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกมีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. เป้ำหมำย
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีค่านิยม ยก
ย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วม
เป็นแกนนาในการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้าน
เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านศาสนา ศิลป และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึน้
4. เป้ำหมำย
บุคล เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จาหน่าย ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก
ครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง
เป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อม
ของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
แทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก
ด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก
จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลบ้านโตกคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง
ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่าง
ยั่งยืน จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตอีกด้วย
3.วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรต่อไป

ให้เป็นตัวอย่างและเป็น

4. เป้ำหมำย
เชิดชูเกียรติประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6. วิธีดำเนินกำร
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯประจาตาบลบ้านโตก
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้
5.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติ และมีวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
2.5.1 ดำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
มำตรกำร “จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักกำรและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม
แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนาไปสูก่ ารยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้ำหมำย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัตริ ำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่เพือ่ กำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลรำชกำร”
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ)แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ยังให้ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก /หัวหน้าหน่วย
คลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อ
ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะ
ล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับ
จากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการ
ทางวินัย งานกฎหมายและคดีมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้
ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้ำหมำย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6. วิธีดำเนินกำร
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
2. หลักกำรและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3.วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้ำหมำย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท.
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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2.5.3 ดำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ
มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก รวมถึงจัดทาคู่มือ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2
เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6.3จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4
เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกตามคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

2. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกว่าปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2
เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้ำหมำย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 15
วัน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน ทุจริต
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”ประชำชน ทุจริต
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ
ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตกจึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก โดยมี
สานักและกองต่างๆร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2
เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
4. เป้ำหมำย
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3
มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหาร
งบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก”
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก”
2. หลักกำรและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนีไ้ ว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงดาเนินกิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้ง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้ำหมำย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ณ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540”
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540”
2. หลักกำรและเหตุผล
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางาน
ที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการทางาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้ำหมำย
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 50 คน (ตัวแทนสานัก/กอง, ตัวแทนชุมชน )
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน
กำรจัดหำพัสดุ กำรคำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้
มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญและหลำกหลำย”
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดทามาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้ำหมำย
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า
ประเภทขึ้นไป
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลและกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้ำหมำย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
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3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร มีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชำชน
มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก””
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก”
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงานโครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้ำหมำย
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อ/การจัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
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- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัก กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์”
1.ชื่อโครงกำร : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์”
2. หลักกำรและเหตุผล
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดาเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นถึงความสาคัญจึง
ดาเนินโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน
4. เป้ำหมำย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลและคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล
4.5 จัดทาภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
4.6 จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
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4.7 จัดทาของที่ระลึก
4.8 รถโฆษณาเคลื่อนที่
4.9 ป้ายประชาสัมพันธ์
4.10 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.11 จัดทา spot
4.12 เสียงตามสาย
4.13 อื่นๆ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ซึ่ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็นตัวชี้วัด
โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลและมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรดำเนินกิจกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น
โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน
1.ชื่อโครงกำร : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
มี
กระบวนการจัดทาทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้ดาเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาทุกปี
เพื่อนาโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาแต่ละปี รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
ชุมชนประจาปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 13 หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน
เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้สานักปลัด กองช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ตาบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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กำรดำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตกจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็น ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
6.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 121

7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5656 6292 7.3 ทางเว็บไซต์
7.4 ทางไปรษณีย์
8. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
9. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
11.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
11.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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มำตรกำรกำหนด ขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่อง ร้องเรียน
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการกาหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตกจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้ำหมำย
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
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โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตกเคลื่อนที่
1.ชื่อโครงกำร : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเคลื่อนที่
เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
ให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตรา
ถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงาน ซึ่งอาจ
เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
นางานบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบนิหารส่วนตาบล ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกซึ่งได้
เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกอย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
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3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร ได้รับ
เรื่องระยะเวลำและผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคำญ ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น
กลิ่นเหม็น เสียงดัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงมีหน้าที่เร่ง ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้ำหมำย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก

จากประชาชนในพื้นที่องค์การ

5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
6.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
6.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6.6 ระยะเวลาดาเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30
น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่
1) ไปรษณีย์
2) โทรศัพท์
3) โทรสาร
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4) เว็บไซต์
5) เฟสบุ๊ค
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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กิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักกำรและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เห็นถึง
ความสาคัญจึงดาเนินกิจกรรมนี้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้ำหมำย
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 128

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดทำงบประมำณ
มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
หมู่บ้าน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกกาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต
4. เป้ำหมำย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกบางตาแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตาบลจึงต้องดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2558 หมวด
1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมตำบลประจำปี
1.ชื่อโครงกำร : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี
2. หลักกำรและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน
ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึง
ได้จัดทาโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณอีกทางหนึ่ง
4. เป้ำหมำย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์
ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จานวน 13 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
6.2 แต่งตั้งคณะทางาน
6.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสาคัญของการกระจาย อานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
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กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดทำแผนชุมชน
1.ชื่อโครงกำร : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไป
ทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิง่ ตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ
มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกจึงให้ความสาคัญของการสนับสนุนการจัดทาแผนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้ำหมำย
จานวน 13 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน
6.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
6.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุน
สังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ
ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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3.3.2 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ
มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ
และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก จึงกาหนดมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกอย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย
จานวน 13 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก อย่างแข็งขัน สาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้จัดทาโครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาทุกปีงบประมาณ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตก
4. เป้ำหมำย
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
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6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลง
วันที่ 11 ก.พ. 2558) จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกทราบ
เพื่อนาผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8
จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกพร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการ แก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 138

มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
4. เป้ำหมำย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯกาหนด
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
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8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกหรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
4.1.1 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยในให้ผู้กำกับดูแล
โครงกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
1.ชื่อโครงกำร : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักกำรและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กาหนด
โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ำหมำย
พนักงานทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 141

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
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โครงกำรจัดทำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน
1.ชื่อโครงกำร : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงจัดทา
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
4. เป้ำหมำย
ส่วนราชการทุกส่วน
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
6. วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการ ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยดำเนินกำรให้มีกำรจัดทำแผนกำรปรับปรุง หรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้กำกับ
ดูแล
กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักกำรและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สมั ฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกบ้านโตกพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย
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เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
6.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง

ระเบียบ

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กาหนดเวลา
11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
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11.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
11.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดาเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนา
ความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึง
ได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสีย่ งระบบควบคุมภายในของส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบ
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เป้ำหมำย
ทุกส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตก (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
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6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกนาแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการ
ดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกรายงานผลการดาเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6.4
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถดำเนินกำรได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุ
แต่งตั้ง โอนย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง
มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกาหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็น ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้ำหมำย
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
6. วิธีดำเนินกำร
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอืน่ และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การ บริหารส่วนตาบลบ้านโตกรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอืน่ และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอืน่ เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจะออก
คาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่องค์การบริหารส่วน ตาบลบ้านโตกได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
การโอน ย้าย ขององค์การ บริหารส่วนตาบลบ้านโตกและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ- จ่ำยเงิน กำร
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร
กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้ำหมำย
ประชาชนในเขตตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานตาบลบ้านโตกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 153

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย
และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนโตก
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. หลักกำรและเหตุผล
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ
จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึง
จาเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. เป้ำหมำย
กองคลัง องค์การบริหาร่วนตาบลตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกทาให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ
กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จึงได้ดาเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตกให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้ำหมำย
ตัวแทนชุมชนองค์การบริหาร่วนตาบลตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้ความสาคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
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โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
1.ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักกำรและเหตุผล
การตรวจรับพัสดุ
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นกระบวนการที่มี
ความสาคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้
อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตกเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้าง
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้ำหมำย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก

หน้า 160

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น
1.ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมาย
หรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักปลัด จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
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3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้ำหมำย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
รับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
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กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นาความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตกจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น
ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทางานตาม บทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการ
อบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
10,000.- บาท
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด
กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
2. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบล
มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
นาไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงได้
ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อ
กาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
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8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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: กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. หลักกำรและเหตุผล
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ ระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้ำหมำย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 1 ศูนย์
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้ง
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพือ่ ต่อต้ำน กำรทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักกำรและเหตุผล
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระทาคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้
การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา
และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. เป้ำหมำย
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
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10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันในระดับตาบล
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กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำร
ทุจริต
1.ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้ำหมำย
ป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่ วนเพื่อต่อต้านการทุจริ ต

มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
ทุจริต
1.ชื่อโครงกำร : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การ
สร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นนั้ จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกในการร่วมคิด
ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตก
4. เป้ำหมำย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตกเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
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5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. วิธีดำเนินกำร
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตกในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกกับบุคคล
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก
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