ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
(พ.ศ.2566-2570)

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิ ดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจานงสุ จริตของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็ น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทางานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางแก้ ว ได้ พั ฒ นาแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนา
หลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่ วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ ดาเนิ น การ
ใน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจานวน 37 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จานวน 11 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จานวน 13 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จานวน 7 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 6 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบางแก้ ว หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต เพื่ อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จะเป็นส่วน
หนึ่ งที่ ช่ วยขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อั น จะน าไปสู่
เป้ าหมายของแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็ น ที่ (21) การต่ อ ต้ า น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
กันยายน 2565

ก

สารบัญ
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ
แยกตาม 4 มิติ
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของ อปท.
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
ภาคผนวก ข. รายงานการประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ลาดับ
ขั้นตอน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ที่
การดาเนินงาน
1. ผู้บริหารดาเนินการตามนโยบาย
1 การบริหารงานของ

Risk
Score

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ปานกลาง

1. โครงการส่ ง เสริ ม การบริห ารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการน า
หลักคุณ ธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้ อ งกั น การทุ จ ริต เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรม
และความโปร่งใส
3. มาตรการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส
4. โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สาหรับ บุ ค ลากรของหน่ วยงาน ผู้ บ ริห าร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
5. มาตรการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต
7. มาตรการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน
1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
2. มาตรการสร้ า งความโปร่ ง ใสในการ
บริหารงานบุคคล
3. กิ จ กรรมสร้ า งความโปร่ ง ใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. มาตรการน าผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจของประชาชนในการให้บริ การมาใช้
ในการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ น ของ
บุคลากร
1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจาปี

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง อ า จ ขั ด ต่ อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ
ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มี
กฎระเบียบรองรับ
3. บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานไม่ ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การป ฏิ บั ติ ง าน
เอ างาน ส่ วน ตั วม าท าที่ ท างาน
ข า ด ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
การปฏิบัติงาน

2

การบริหารงานบุคคล

การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย โอน
เลื่ อ นต าแหน่ ง /เงิ น เดื อ น และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่
พวกพ้ อ ง หรื อ มี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น
เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ เลื่ อ น
ตาแหน่ง

ปานกลาง

3

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจั ด ซื้อ จั ด
จ้ า ง การบริห ารพั ส ดุ และ
การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น
ของทางราชการ

1. การบริหารการเงิน งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
2. น าทรัพ ย์สิน ของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตน

สูง

1

ปานกลาง

3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
ของหน่วยงาน

ลาดับ
ที่

4

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ/ 1. ไม่ ให้ บ ริ ก า ร แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
บริการประชาชน
ต า ม ล า ดั บ อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว หรื อ การให้
สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการ
ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
2. มี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น พิ เ ศษจากผู้
ข อ รั บ บ ริ ก า ร น อ ก เห นื อ จ า ก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บ ริการ หรือการพิ จารณาอนุมั ติ
อนุญาติ
3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เช่ น ใช้ เ วลาให้ บ ริ ก ารนานกว่ า ที่
กาหนดไว้

Risk
Score

สูง

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ ไม่ ส ม ค ว ร ผิ ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
7. โค รงก าร ป ลู ก ฝั งวิ ธี คิ ด แ ย ก แ ย ะ
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1. มาตรการ NO Gift Policy
2. โครงการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. โค ร ง ก า ร บุ ค ล า ก ร ต้ น แ บ บ ด้ า น
“บริการเป็นเลิศ”
5. โครงการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร
ป ระชาชน ผ่ า น ระบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์
(E-Service)
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของ
หน่วยงาน

2. หลักการและเหตุผล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้า หมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่ าว
โดยมี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็ นยุท ธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยมี เป้ าหมายในการพั ฒ นาประเทศให้ “ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิ ติ ทั้ งการพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณ ภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึง ได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงาน
ที่ เข้ าร่ ว มการประเมิ น ITA ทั้ งหมด (ร้ อ ยละ 100) ต้ อ งได้ ค ะแนน 90 คะแนนขึ้ น ไป โดยในระยะที่ 2
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(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรั บรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57
คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจาปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้ อ งถิ่ น และเป็ น กลไกหนึ่ งในการส่ งเสริม การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นาเงินงบประมาณมาพัฒนาท้ องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดั บ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่ ไปกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และน าไปสู่
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ กาหนดไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วต่อสาธารณชน
(2) เพื่อสร้างวัฒ นธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบัง เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น ตรวจสอบและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลบางแก้ ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
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4. เป้าหมาย
(1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570
(2) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางแก้ ว มี ค ะแนน ITA เพิ่ ม ขึ้ น และผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ITA
(85 คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ผ่าน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ITA (85 คะแนนขึ้ น ไป) และมี ค ะแนน ITA 90 คะแนนขึ้ น ไป ในปี พ.ศ. 2570
(กรณีที่ผา่ นเกณฑ์ ITA แล้ว)
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566
จานวนคดีทจุ ริตลดลง ร้อยละ 10

ปี 2567
ร้อยละ 20

ปี 2568
ร้อยละ 30

ปี 2569
ร้อยละ 40

ปี 2570
ร้อยละ 50

65 คะแนน 70 คะแนน

75 คะแนน

80 คะแนน

85 คะแนน

(คานวณจากปี 2565)

คะแนน ITA

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วได้แสดงเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว มีวัฒ นธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมี จิตสานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิด เผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจ ริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลบางแก้ ว ที่ มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริห ารส่ วนตาบลบางแก้ว ได้ด าเนิ น การจัดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกัน การทุ จริต เพื่ อยกระดั บ คุณ ธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจานวน 37 โครงการ ดังนี้
มิติ
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การเสริมสร้างจิตสานึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล าก รทั้ งข้ าราช ก าร
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

1.2 การเสริมสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริย ธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้ว”
5) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
6) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
10) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
11) โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
13) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
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ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส

16) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
17) โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
รวม
จานวน 11 โครงการ
2.1 การเปิดเผยข้อมูล
19) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
สาธารณะขององค์กร
ประชาชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
20) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2.2 มาตรการส่งเสริม
22) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
คุณธรรมและความโปร่งใส ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
24) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
26) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
27) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
34) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว
36) กิจกรรมการใช้บตั รคิวในการติดต่อราชการ
38) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Service)
40) มาตรการจัดทาแผนปฏิบั ติการป้ องกั นการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณ ธรรมและ
ความโปร่งใส
2.3 ม าต รการลดการใช้ 41) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
43) โครงการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
45) โครงการจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
รวม

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง

จานวน 13 โครงการ
48) โครงการจัดเวทีประชาคม
49) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้ว
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ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
10,000

55,000.-บาท
10,000

55,000.-บาท
10,000

55,000.-บาท
10,000

55,000.-บาท
10,000

55,000.-บาท
10,000

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.-บาท

20,000.-บาท

20,000.-บาท

20,000.-บาท

20,000.-บาท

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

มิติ
ประชาชน

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.-บาท
-

40,000.-บาท
-

40,000.-บาท
-

40,000.-บาท
-

40,000.-บาท
-

-

-

-

-

-

58) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
4.2 การส่งเสริมบทบาทการ 59) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
62) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
ร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
รวม
จานวน 6 โครงการ
รวมทั้งสิ้น
จานวน 37 โครงการ

-

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ
ส่วนท้องถิ่น

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
4. การยกระดับกลไก 4.1 การจัดวางระบบ
การตรวจสอบการ
ตรวจสอบภายใน การ
ดาเนินงานของ
ควบคุมภายใน และการ
องค์กรปกครองส่วน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
50) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
51) โครงการประชุมสภาสัญจร
52) มาตรการจัดการเรื่อ งราวร้องทุกข์ /ร้องเรียนขององค์ การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
53) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
54) โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนเพื่ อเฝ้ า ระวั งการทุ จ ริ ต ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
จานวน 7 โครงการ
56) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
57) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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- บาท
- บาท
- บาท
- บาท
- บาท
115,000.-บาท 115,000.-บาท 115,000.-บาท 115,000.-บาท 115,000.-บาท

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
################################################################################

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
################################################################################

1.1 การเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริ าชการตามอานาจหน้าที่ และ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปั ญ หาที่เกิดขึ้นเป็นประจามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรื อ ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทาผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และท าให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาของประชาชนหรื อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขาดประสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บริห ารงานโดยยึดอานาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บ ริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้ อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 80 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิน่
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดาเนินโครงการ
3) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่ง เสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ย วข้อง
สาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4) จัดทาเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางเขียด
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทาแบบทดสอบ/แบบประเมิน)
ผลลัพธ์
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลบางแก้ ว มี ก ารบริห ารงานโดยยึ ด อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบั ติเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบี ยบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 80 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดาเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น เว็ บ ไซต์ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มี ก ารเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ค วามรู้ด้ านกฎหมาย ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้ องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือ นกรณี การเรี่ยไร และกรณี การให้ ห รือ รับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์ อื่น ใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธั นวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนาแนวทางการ
ดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการให้ มี ค วามโปร่ งใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็ นเครื่องมื อการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริห ารส่วนตาบลบางแก้ว เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่ มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลาดับ
5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 80 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) กาหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสาหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
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4) ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัตคิ วบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
5) ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารทีต่ ้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.บางแก้ว ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้
ความเข้ า ใจแนวทางการปฏิ บั ติ ตั ว ตามประมวลจริ ย ธรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 (ส ารวจโดยใช้ แ บบ
ประเมินผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่ วนตาบล
บางแก้วปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.1.3 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริห ารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริ ต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึ ก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรือ้ รัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ป้องกันการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้ องถิ่ น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว สามารถนาองค์ความรู้
หลักธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 80 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) จัดทากาหนดการ
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) จัดฝึกอบรมตามกาหนดการ
6) รายงานผลการดาเนินการ

14

6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ที่เข้ารับการ
อบรม ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th)
ผลลัพธ์
1) ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น สมาชิ กสภาท้ องถิ่น พนั กงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว นาหลัก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ร่วมต่อต้าน
การทุจริต (สารวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้ (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การด าเนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ งาน นอกจากผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งมี ค วามรู้ค วามสามารถตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณ ธรรมจริยธรรม อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสานึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลาดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณ ธรรม ยืน หยัด ในสิ่ งที่ ถูก ต้อ ง มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในเรื่องพฤติก รรมที่ แสดงให้ เห็ น ถึงการมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสานึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทางานอันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กาหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้ว
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่ อ เสริ ม สร้ างวั ฒ นธรรมองค์ ก รสุ จ ริ ต ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 70 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รบั ผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
7) เผยแพร่การดาเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
20,000.-บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวั นและ
การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุ ค ลากรน าหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมาปรั บ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ ง าน ก่ อ ให้ เกิ ด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. หลักการและเหตุผล
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รั ปชัน
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สาคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตาบลบางแก้วจึงได้จัดทาโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวมได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในชีวิตประจาวัน ร่วมปกป้ องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทาให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ ยอมรับ
การทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
2) เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์สว่ นร่วม
3) เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัตติ ่อผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ/แนวทาง/กาหนดการและหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย
5) ดาเนินการตามรูปแบบ/กาหนดการ ที่กาหนดไว้
6) ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้ อยละ 80 ของ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล)
2) ประชาชนมีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน (สารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล)
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1.2.2 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐ พึ ง จั ดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว
โดยยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทย
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ งจะต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพั ฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการปลูกฝัง
ให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริย ธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม
ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ
การทุจริตและการรู้เท่ าทั น การทุ จริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็ นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระทาผิดหรือผูก้ ระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวั นได้ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.2.3 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง เป็นหน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่ อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทั้ ง แผนการปฏิ รูป ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ ได้กาหนด
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้ าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง
ดังนั้น องค์การบริหารส่ วนตาบลบางแก้ว จึงให้ ความสาคัญ กับ การต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจาก
การสร้างจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทาโครงการเสริมสร้างค่านิยม
การต่อต้านการทุ จริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้ านการทุจริต รวมทั้ง
รณรงค์ให้ ป ระชาชนจากทุ กภาคส่ วนมี วินั ย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ที่ เป็ น กลไกในการแก้ไขปั ญ หา
การทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสานึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลลาดับทีด่ ีดารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก
4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดหาข้อความที่เกีย่ วข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต
2) จัดทาสื่อในรูปแบบตามช่องทางทีก่ าหนดไว้
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ
5) ประเมินติดตามผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
22

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
ผลลัพธ์
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้า นการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (สารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต)
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ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทา
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้วจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สั งคมที่มีคุณ ธรรม
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทางานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2) คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์
3) จัดทาประกาศหลักเกณฑ์ยกย่ องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
4) คณะท างานฯ ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6) ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์
7) รายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
5,000.-บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จานวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม
2) ประชาชนในพืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีขวัญกาลังใจ และมีจิตสานึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคม มีความซือ่ สัตย์สุจริต
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซือ่ สัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสั งคมอย่ างรุ น แรงและฝั งรากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ น
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปั ญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ย อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและ
หน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบการบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ดั ง นี้
(9) จัดการศึกษา (10) การสั งคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
และพระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพั ฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา
ความรู้ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และ
มาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว พิจารณาเห็นความสาคัญ ของปัญ หาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็ก และเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทีไ่ ด้ผลที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คมให้ เด็ ก และเยาวชน ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และ
การโกงทุกรูปแบบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 60 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
10,000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วได้รบั การฝึกอบรม จานวน 60 คน
2) เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู้ สามารถแยกแยะถู ก ผิ ด ชั่ ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) เด็กและเยาวชนเป็น คนดีมี คุณ ธรรม จริยธรรม มีความซื่ อสัต ย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุ กรูปแบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
3) เด็กและเยาวชนมี จิตสาธารณะ และพร้อมที่ จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้ านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล มี อ านาจและหน้ าที่ ในการจั ด ระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึ กษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้ เป็นคนที่ สมบูรณ์ ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา ความรู้ มีคุณ ธรรมและจริยธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงได้จัดกิจกรรม
การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจ
ปัญ หาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
2) เพื่ อ เสริม สร้างค่ านิ ย มที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ เด็ ก และเยาวชน และให้ เกิ ด จิต ส านึ ก ที่ จ ะยึ ด มั่ น ในการ
ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จานวน 60 คน
5. วิธีดาเนินงาน
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วกาหนด
5) ทาพิธีมอบรางวัล
6) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ได้คาขวัญต่อต้านการทุจริต จานวน 6 ชุด
ผลลัพธ์
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชัน
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้า นการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้ อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
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#################################################################################

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
#################################################################################

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดาเนินงาน

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บั ญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่า ง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพิ่ ม ช่องทางให้ ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการตรวจสอบข้ อมูลและการปฏิบั ติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
5) จัดทาข้อมูลแสดงการดาเนินงาน และผลการปฏิ บัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบี ยบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคาติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ เช่น
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- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะทีม่ ีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทาการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูน ย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จั ด ท ารายงานผลสถิ ติ ผู้ ม ารับ บริก าร รวมทั้ งข้ อ เสนอแนะในการใช้ บ ริก าร และสรุป ผลเสนอ
ผู้บริหาร
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูน ย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ากว่ าร้อยละ 80 (ใช้แบบสารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ อ งจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจหน้ า ที่ ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะด้ ว ยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้แ ละการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดั งนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ทีจ่ ะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารบริห ารงบประมาณขององค์ การบริห ารส่วนต าบลบางแก้ ว เป็ น ไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดาเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3) เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) ประชาชนในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจั ดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับ ปรุงการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณให้ มี ค วามโปร่ งใส คุ้ ม ค่ า และสร้างการมี ส่ วนร่วมในการติ ด ตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
6) ประชุมกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
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7) รายงานผลการด าเนิ น การ และเผยแพร่ผ ลการด าเนิ น งานให้ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
7.1) ผลการดาเนินโครงการ
7.2) รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนด
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัตหิ น้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วเล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สาคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีก ารบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึ งได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วสู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2) ประชาชน
5. วิธดี าเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอานาจ
2) กาหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทาประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
4) ผู้บริหารกาหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ
4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กาหนด
5) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
6) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กาหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 การจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้ องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้น ตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใ ช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะต้องคานึงถึงการจัดทาบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ
อนุญาต และการใช้อานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดาเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ
และคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในภารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดขององค์ ก ารบริห ารส่วนต าบล
บางแก้วให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนผู้ รั บ บริ ก าร สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารกาหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน
2) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
3) ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทาง/แผนงานในการดาเนินงาน
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4) จัดทาแนวทาง/แผนงานการดาเนินงาน
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดาเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการตามแนวทาง/แผนการดาเนินงาน
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการกาหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน
2) มีแนวทาง/แผนการดาเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้ รับ บริก ารขององค์ ก ารบริห ารส่ วนตาบลบางแก้ ว มี ค วามพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ
2) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะทีไ่ ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้มี อานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการ
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวัง
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น รูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เป็ น ธรรม เพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้ บ ริก ารที่ เป็ น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณ ธรรม จริยธรรมในการท างาน มีค วามโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ องค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้วจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบตั ิราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี
คนเก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธดี าเนินการ
1) ผู้บริหารกาหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
2) จัดประชุมหน่วยงานชีแ้ จงบทบาทอานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
3) จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร
5) คณะทางานพิจารณากาหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
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- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทางาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
- มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
7) ดาเนินการตามมาตรการ
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จานวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ์
- ข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วลดลง
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ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบหรื อ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น เป็ น กระบวนการหนึ่ ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติ งานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพั ฒ นาผลงาน ซึ่ ง องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบางแก้ ว ได้ให้ ค วามสาคั ญ ในเรื่อ งการพิ จารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงได้ดาเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธดี าเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2) แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขั้น เงิน เดื อนข้ าราชการองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น โดย
ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ หั ว หน้ าส่ วนและผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กรรมการ และข้ าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ใ ห้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยแบบประเมิน)
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลือ่ นเงินเดือนลดลง
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ลาดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจั ดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยให้มี
อานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามี ส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ ในการบริห ารงาน ซึ่ งจะส่ งผลให้ ต อบสนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ทั้ งนี้ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ ในยุ ค โลกาภิ วัต น์ ที่ ป ระชาชนมี ช่ อ งทางในการเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทาโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส ามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว
3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อ หรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่ น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่ มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
10,000.-บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้ าที่ ในการจั ด ท าบริก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทั้ งนี้ การให้ บ ริก ารสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่ างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็ น
จานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นธรรม และการให้ บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้ าหน้ าที่ ถือ เป็ น พฤติ กรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ทั้ งผู้ม าขอรับ บริก ารและผู้ให้ บ ริการ ส่ งผลต่ อมาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่ ก าหนดให้ ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี ได้ แ ก่ การบริห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายโดยก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิ ด ความจ าเป็ น และประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวก และได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่ เหมาะสม ให้ บ ริก ารโดยจั ด ล าดั บ ก่ อ น – หลั ง เพื่ อ เป็ น การสร้างความพึ งพอใจ และความทั ด เที ย มกั น
ในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึ งได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ
2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทาการประพฤติ มิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
3) จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บ ริการ
ตามลาดับคิว
5) จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
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6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง
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ลาดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2. หลักการและเหตุผล
การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รโดยการพั ฒ นาระบบงานบริ ก าร ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ อย่างยิ่ง โดยทาให้ผู้ รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริก ารด้วย e-Service จะสอดคล้ องกั บ ยุท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับ สมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่ อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้อง
เป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทางานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทาให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดิน ทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2) กาหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
3) จั ด ท าระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่ า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น
- ระบบยื่นคาร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
- ระบบยื่นคาร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ
- ระบบยื่นชาระภาษีออนไลน์
- ระบบกรอกข้อมูลคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่ มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ
5) จัดทาคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
6) จัดทาข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน
7) ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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2.2.3 การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต

ลาดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชน จึงได้ดาเนินการจัดทา
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอี ยดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กาหนด รวมถึงรายงานการทา
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทาแผนฯ ให้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
4) ประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดาเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทาแผนฯ ให้แก่
สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ งถิ่ น (E – PlanNACC) ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ส า นั ก ง า น ป .ป .ช .
http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.3 มาตรการลดการใช้ดลุ พินิจในการปฏิบตั ิงาน
2.3.1 จัดทาข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบตั หิ น้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
ลาดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมิน ที่ คานึงถึ งหลั กธรรมาภิบ าล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ น หลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิ ดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้ างความ
ตระหนั ก ถึ งความรับ ผิ ด ชอบและการมี ส่ วนร่วมในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ภายในองค์ ก รของผู้ บ ริห ารและ
เจ้าหน้ าที่ ถึงแม้ จะเป็ นสิ่ งที่ ยากต่อการดาเนิ น งานก็ตาม แต่เป็น สิ่งสาคั ญ ที่ หน่ วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่ อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลัก ธรรมาภิบ าล” ที ่ กาหนดดัช นีใ นการประเมิน การปฏิบ ัต ิร าชการด้ว ยความซื ่อ สัต ย์ สุจ ริต
ตามหลัก ธรรมาภิ บาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3) ทุกส่วนราชการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัตริ าชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอานาจหน้าที่
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว
เป็นต้น
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โดยกาหนดจัดทาเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อานวยการสานัก/กอง
- ผู้อานวยการสานัก/กอง กับ ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน
- ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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2.3.2 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 43
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญ าต อนุมัติการออกใบอนุญ าต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุ ญ าต
ดาเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลั ก ฐานที่ จ าเป็ น รวมถึ งขั้น ตอนในการพิ จ ารณาไว้อย่ างชั ด เจน ท าให้ เกิ ด ความ
คลุ ม เครื อ ไม่ ชั ด เจน อั น เป็ น การสร้ า งภาระแก่ ป ระชาชนอย่ า งมากและเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิ ทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน
จึงจาเป็นต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทา “คู่มือสาหรับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็ บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กาหนด
2) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่
ให้บริการ
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
3) จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คาขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น
4) ปิดประกาศคู่มือสาหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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5) ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 (ส ารวจโดยใช้ แ บบประเมิ น ความพึ งพอใจการ
ให้บริการ)
2) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 45
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางแก้ ว ให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งความเป็ น ธรรม/ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิด ขึ้นในพื้นที่ โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หรื อ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการจัดทาบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้ นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย
ระเบียบ และคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ ง พระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทาโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
2) จัดให้มีการประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
3) จั ด ท าประกาศมาตรฐานการให้ บ ริก ารและแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ วิธีก ารและมาตรฐานที่ ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น
- ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
5) เผยแพร่ม าตรฐานการให้ บริการประชาชน ณ ที่ ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น
- จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ
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- จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริ การ
ประชาชน
- จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กาหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทาการและในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง
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################################################################################

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
################################################################################

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3.1.1 การมีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ

ลาดับที่ 48
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วเห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ด้วยการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง
จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ ยวข้องในการดาเนินกิจการตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6) เพื่ อจัดเก็ บข้อมู ลพื้ นฐานที่ เป็ นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้าน/ตาบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้ าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกาหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นา และครอบคลุมจานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3) นาผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟั งความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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4) ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดาเนินการ
30,000.-บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ตาบล ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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ลาดับที่ 49
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ ระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว และร่วมดาเนินการโครงการ
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธดี าเนินการ
1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ ดังนี้
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ
1.2) จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรั บปรุง
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
1.7) รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกาหนดการประชุมสภาท้องถิน่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มี ก ารจั ด เวที ใ ห้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ผลลัพธ์
เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการด าเนิ น การด้ า นต่ า งๆ ตามภารกิ จ ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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3.1.2 การมีสว่ นร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงาน

ลาดับที่ 50
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูป ธรรม ซึ่ งจะส่ ง เสริม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้ว
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าช การ
และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2) จัดทาโครงการและขออนุมัตโิ ครงการ
3) จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4) จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(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) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางแก้ ว ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วสาหรับผลการปฏิบัตริ าชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วมอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
9) เผยแพร่ผ ลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ให้ ป ระชาชนทราบ ผ่ านช่ อ งทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนได้ มี ส่ วนร่วมในการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการ และร่ว มปรับ ปรุงแก้ ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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ลาดับที่ 51
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมสภาสัญจร
2. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ดั งนั้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตน จึ ง ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิ กสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจาเป็นในแต่ละ
หมู่บ้านผ่านการประชุมสภาสัญจร จึงได้จัดทา “โครงการประชุมสภาสัญจร” ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน
2) เพื่อปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯหรือการ
ประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุม
สภาฯ
4) เพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็ น หรือเสนอปัญ หาในการประชุมสภา
ท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่
2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกาหนดการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์
ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ
3) ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย ฯลฯ
4) เผยแพร่รายงานการประชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง
ผลลัพธ์
1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน
2) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผั สกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว
3) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน
5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุ มสภา ฯ ได้รั บทราบเพื่ อแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการทีจ่ ะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิน่
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รบั เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลาดับที่ 52
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วเห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัด ท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้อ งทุ กข์/ร้องเรียนขึ้ น เพื่ อก ากั บ ติดตามในการจัดการเรื่อ งราวร้อ งทุ กข์ /
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้ งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีค วามรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้ องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัด การเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
แก้ว
2) ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
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3) คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว
- ก ากั บ ติ ด ตามให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ก ระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรือ่ งร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เ กี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้อ งเรียน รายละเอีย ดขั้น ตอนหรือ วิธีการในการจัด การต่อ เรื่องร้อ งเรียน ส่วนงานที่ รับ ผิ ดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กาหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ ฯลฯ
4) จัดท าคู่มื อปฏิบัติงานเกี่ยวกั บการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจั ดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุ จริต แนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางแก้ว ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกาหนดกาหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไ ข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุป ผลการดาเนิ น การเรื่องร้ องเรียน พร้อมปั ญ หา อุป สรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายนิติการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบช่ อ งทางในการร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรือ่ งร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดื อดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน
การทุจริต

ลาดับที่ 53
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิยมและวัฒ นธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญ หาและอุ ปสรรคสาคัญ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือ ง
หรือผู้มีอิท ธิพ ล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ ลดน้ อยถอยลง และ
ยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และ
ไม่ อยากเข้าไปยุ่ งเกี่ ยว นอกจากนั้ น สภาพปั ญ หาบางส่วนก็มั กเกิ ด จากการใช้อานาจของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ
ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผ์ ลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึ งส่ งเสริม สิ ท ธิ ในการรับ รู้แ ละเข้ าถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ให้ มี ส่ วนร่ วมในการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ
เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวที ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจ กรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4) สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจ ริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ภ าคประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น
ผลลัพธ์
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
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3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

ลาดับที่ 54
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
สภาพปั ญ หาการทุ จ ริ ต มั ก เกิ ด จากการใช้ อ านาจของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่ มุ่ งแสวงหาผลประโยชน์
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต
จึงได้จัดทากิจกรรมสร้างเครือข่ ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจ ริต เพื่อส่งเสริมองค์ค วามรู้การต่อต้าน
การทุ จ ริต ให้ กับ ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริม สิ ท ธิในการรับ รู้แ ละเข้ าถึงข้อ มู ล ข่าวสารเพื่ อ ให้ มี ส่ วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน
2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) ประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดตั้งเครือข่ ายภาคประชาชนโดยรับ สมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชีเ้ บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์
หรือช่องทางอื่น ๆ
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้ าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)
6) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายนิติการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
จานวน 50 คน 10 เครือข่าย
ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น

70

################################################################################

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
################################################################################

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน

ลาดับที่ 56
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัต ถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้ว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติ มิ ช อบหรื อ การทุ จ ริต และเป็ น การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จนท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
3) เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสาเร็จของงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความสาคัญ ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อ บังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมิ นผลต่อผู้บ ริห ารเพื่ อนาข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิ ทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์
1) มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5
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4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน

ลาดับที่ 57
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า น อื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพี ยงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานที่ ก าหนดขึ้ น และพั ฒ นาให้ ร ะบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรั พยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรื อผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
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5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ น ผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้ วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย
(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4)
(3) การประเมินผลการควบคุ มภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ
80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วลดลงร้อยละ 5
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลาดับที่ 58
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริ ต (Corruption Perception Index CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นาผลการประเมิน ITA
ไปกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กาหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบี ยบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้ องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกาหนดดาเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางแก้วเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วทุกหน่วยงาน (สานักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน)
5. วิธดี าเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) จัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทางานดาเนินการประเมินความเสี่ยงการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต
4) คณะทางานดาเนินการจัดทานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริห ารจัดการความเสี่ยง
ของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
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5) ดาเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และช่องทางอื่นๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจมาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัตติ ามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน/การปฏิบตั ิหน้าที่/การดาเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จานวน 1 ชุด
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินการที่อ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วลดลง
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

ลาดับที่ 59
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบีย บ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และท าให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประช าชนหรื อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่ วนรวม และแนวทางการปฏิ บั ติ ส าหรับ เจ้ าหน้ าที่ ข องรัฐ เรื่อ งการรับ ทรัพ ย์ สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ให้มีความพร้อม
ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธดี าเนินการ
1) จัดทาโครงการ/แผนงาน
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทากาหนดการ ประสานวิทยากร จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกาหนดการ
77

5) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ลาดับที่ 60
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้ าในภารกิ จการตรวจสอบการปฏิ บั ติง านของฝ่ ายบริห าร มี ความรู้ในข้ อบั งคับ การประชุม สภา วิธีก าร
ตรวจสอบของสภา การตัง้ กะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น กลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่ ว นกลางก็ จ ะคอยควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น งานต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น ไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีป ระสิท ธิผ ล เกิด กลไกการปฏิ บั ติ งานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปั ญ หาการทุ จริต ส่ งผลต่ อ
การพัฒนาองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีการดาเนินงาน
1) จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจั ดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) จัดอบรมให้ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้
ในข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา วิ ธี ก ารตรวจสอบของสภา การตั้ งกระทู้ และระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิ จ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผลลัพธ์
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สาหรับผู้
ร้องเรียน

ลาดับที่ 62
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางแก้ว
2. หลักการและเหตุผล
ปัญ หาการทุ จริตคอร์รัป ชัน ในประเทศไทยถือเป็ น ปั ญ หาเรื้อรังที่ นั บ วันยิ่งจะทวี ความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพั ฒ นาประเทศทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่ งได้ ส่ งผลสะเทื อ นต่ อ กระแสการกระจายอ านาจ และความศรัท ธาต่ อ ระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์การบริหารส่ วนตาบลบางแก้ว มีนโยบายใช้ห ลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริห ารงานส่งเสริ ม
ให้ ภ าคประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่วมโดยเปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรภายในขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น แจ้ ง เบาะแส เสนอข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ขององค์ ก ร
จึ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ามาตรการจั ด ให้ มี ร ะบบและช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สาหรับบุคลากร
และประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
5. วิธีดาเนินการ
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัด การเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การหรื อ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดาเนิ นการให้ มี เจ้าหน้าที่ ที่ รับ ผิดชอบดาเนิน การให้เป็น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่ องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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3) ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
4) ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริต ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสาหรับ
ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้า หน้าที่ (พิจารณา
จากจานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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