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ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้ม ที่จ ะพั ฒ นารูป แบบให้สลับ ซับ ซ้อ นมากขึ้น ก่ อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง
สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นทุ กปี ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องทาให้ป ระชาสังคมมี ความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของ
ภาครั ฐ ที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาและด าเนิ น การใด ๆในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ของประเทศ ซึ่ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้6ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2ยกระดับเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน การ
ทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วย
เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐต่อไป
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บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุ ประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริก ารต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1)การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือ ลัก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ตที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่ กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1)โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายัง คงมี ช่องว่างที่ ทาให้เกิ ดโอกาสของการทุ จริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ก ฎหมายที่ ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้
เกิดการทุจริต

2)สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิ จที่มุ่ งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
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ปัจจุบันมุ่งเน้นทีก่ ารสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มแี นวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุ จริตในเชิงนโยบายที่ ท าให้ก ารทุจ ริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกลการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านั้น
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับ สิท ธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูป แบบของการผูก ขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นหนึ่งที่ทาให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอาย
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา เห็นคนชื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนสังคมไทย ไม่
ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลัก ษณ์ ของประเทศไทยเรื่อ งการทุ จริตคอร์รัป ชั่นมี ผ ลในเชิงลบ สอดคล้องกั บ การจัดอันดับ ดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั่วโลกที่ จัดโดยองค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ( Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับ

ที่ 76 จาก 118 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
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มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101
จาก 108 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุ จริต(United Nations
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การ
ทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สงั คมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้
การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจ จุบันยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตที่ ใช้อยู่เป็นฉบับ ที่ 3 เริ่ม จากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่ง ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่ น้อยกว่าร้อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ร ะดับ คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริห ารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
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ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - พ.ศ.2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างอยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจ ริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตผ่านโครงการ/กิ จกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่ อให้อ งค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับ เคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็ง
4) เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
5) เพื่อ ให้ทุ กภาคส่วนรู้เท่ าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุ จริต โดยมี การพัฒ นาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง

4. เป้าหมาย
1) ข้ าราชการทั้ ง ฝ่ายการเมื อ งและฝ่ายประจ าขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานักในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝ่าย
2) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ มีระบบการปฏิบัติงานทีส่ ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

4) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และ
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ถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

5.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ มีจิตสาสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส
2) ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์
3) มี ระบบการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติง าน เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
5) พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
6) องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้รับการยอมรับจากทุ กภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ ให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒ นาองค์ก รอย่างต่อเนื่อง อีก ทั้ง สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญ ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ จ ะต้องมี ก ารป้องกั นและแก้ ไขปัญ หาการทุ จ ริต
คอร์รัป ชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิก ฤติปัญ หาการทุ จ ริตคอร์รัป ชั่นในสัง คมไทยดังกล่าว ทุ ก ภาคส่วนใน

สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนา
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หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่ น ทั้งนี้ กลไกการนาหลัก
ธรรมาภิบ าลซึ่ง ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่ง ใส ความรับ ผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูป การบริห ารการปกครองของหน่วยงานองค์ก รต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับ เป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒ นาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ ตาม สาหรับ
กรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
นั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ป ระกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบ
ธรรม(Legitimacy) ห ลั ก ความโป ร่ ง ใส(Transparency) ห ลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และการตรวจสอบ ได้
(Accountability) หลัก ความมี ป ระสิท ธิภาพ(Efficiency) และหลัก การมี ส่วนร่วม(Participation) ดังนั้ น การ
พิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรื อวิธีการ
ดาเนินงานที่หน่วงงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
3.2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น บุ คลากรมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและให้ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ(Anti Corruption)
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
3.4 เพื่อให้ผู้บ ริหารท้ องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุก ต์ใช้ในการทางานให้กั บ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์

6. วิธีดาเนินการ
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6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
6.4 จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลั กธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม
10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ(Anti Corruption)
10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบตั ิงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์ พ.ศ. 2540 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับ ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล จัง หวัดนนทบุรีเรื่อง หลัก เกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับ จริยธรรมของพนัก งานองค์การบริห ารส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 กาหนดให้พนัก งานองค์การบริหารส่วนตาบล

ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
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ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก้ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสานึก
ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัต,ิ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านัก งาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี ก ารเรี่ยไร และกรณี ก ารให้ ห รือรับ ของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ควรนา
แนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฎิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่ว น
ตาบลบางตะไนย์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็น เครื่อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติของข้าราชการที่ ส ร้างความโปร่งใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อ ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้ งในระดับองค์ก รและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อ ให้เกิดพันธะผูก พันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุ ก คนพึ่ ง ยึด ถือ เป็ นแนวทางปฏิ บั ติควบคู่ ไปกั บ ระเบี ยบและกฎข้อ บัง คั บ อื่ นๆ อย่างทั่ วถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อ ง ก าหนดให้ข้อ มู ล ข่าวสารตามเกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่ง ใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร 4 คน
สมาชิกสภา 9 คน
พนักงาน อบต. 17 คน
ลูกจ้างประจา 1 คน
พนักงานจ้าง 19 คน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ:โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climat Chang) ที่ทำ
ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่ำ สภำวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติ ที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อำทิ เกิดควำมแห้งแล้ง มีไฟป่ำ ฝนตกไม่ตรงฤดูกำล อำกำศหนำวและหิมะตกในประเทศที่ไม่
เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรตัดไม้ทำลำยป่ำของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภำวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหำที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งใน
ระดับภูมิภำคและระดับประเทศ กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจำกต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊ำซออกซิเจน อีกทั้งเป็นกำร
สร้ำงควำมสมดุลกำรใช้พื้นที่ให้เกิดควำมเหมำะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงได้อย่ำงน้อย ๒ องศำ
เซลเซียส เพื่อ เป็นกำรแก้ไขปัญ หำภำวะโลกร้อน องค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลบำงตะไนย์ จึงได้จัดทำโครงกำร
“ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สเี ขียว ลดภำวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลบำงตะไนย์ ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อให้ประชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อนสร้ำงเมืองน่ำอยู่สวยงำม (Beautified City) และร่วมถวำยเป็นพระรำช
สักกำระในวโรกำสมหำมงคลดังกล่ำว ดังนั้น กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์
จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นมำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชำชนและพื้นที่ว่ำงเปล่ำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์ เพื่อให้เกิดควำมร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนใน
ชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชำชนได้ตระหนักในคุณค่ำของสิ่งแวดล้อม และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอันเป็นสำธำรณ
ร่วมกัน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่ สีเขียว
ในตำบลบำงตะไนย์
๓.๓ เพื่อให้ประชำชนนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดควำมสมดุลเพิ่มมูลค่ำ
ทรัพยำกรที่มีและลดภำวะโลกร้อน
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่ำอยู่ สวยงำม (Beautified City) สร้ำงควำมร่มรื่นและคลำย
ร้อนแก่ประชำชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชำชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สำธำรณะในเขตตำบลบำงตะไนย์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๖. วิธีดาเนินงาน
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๖.๑ ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน และประชำชน
13
ในท้องถิ่น เข้ำร่วมกิจกรรม
๖.๒ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถำนที่
เพื่อปลูกต้นไม้
๖.๓ จัดซื้อกล้ำไม้พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงกำร
๖.๔ ดำเนินกำรปลูกต้นไม้โดยส่วนรำชกำร องค์กรภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชำชนในท้องถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษำและติดตำมผลโดยกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐๐,๐๐๐ บำท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ เพื่อให้เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภำวะโลกร้อน
๑๐.๓ เพื่อให้ประชำชนมีจิตสำนึก ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔ ทำให้เยำวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีและสร้ำงควำมร่มรื่นใน
ชุมชน
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
๑. ชื่อโครงการ : โครงการหนูน้อยรักการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจำกปัจจุบันเด็กและเยำวชนไทยได้รับผลกระทบจำกหลำยๆด้ำน ที่ทำให้เกิดปัญหำเช่น ผลกระทบ
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยำวชนไทยไม่เห็น

ควำมสำคัญของกำรศึกษำ สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักกำรประมำณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนำคตของชำติ ดังนั้น
จึง ควรท ำให้เด็ก และเยำวชนรู้จัก ควำมพอเพียง ปลูก ฝัง อบรม บ่ม เพำะให้เด็ก และเยำวชนมี ควำมสมดุล ทำง 14
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำถ่ำยทอด เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนรู้จัก กำรใช้ชีวิตได้อ ย่ำงสมดุ ล ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ พอเพียง เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี จิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมค่ำนิยม
ควำมเป็นไทย ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์ พิจำรณำเห็นควำมสำคัญของเด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติ
จึงได้จัดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนตำบลบำงตะไนย์(กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ เด็กและเยำวชน เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุล ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และเห็น
คุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆรู้จักอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณ ค่ ำของวัฒ นธรรม ค่ ำนิ ยมควำมเป็ น ไทยตำมพระรำชบั ญ ญั ติส ภำตำบลและองค์ ก ำรบริห ำรส่ วนตำบล
พุทธศักรำช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๖๖ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจ
หน้ำที่ในกำรพัฒนำตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมำตรำ ๖๗ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ว นต ำบลมี ห น้ ำที่ ต้ อ งท ำในเขตองค์ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบล (๕) ส่ ง เสริม กำรศึก ษำ ศำสนำ
วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร พระรำชบัญญั ติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจำยอำนำจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำลเมืองพัทยำ และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดกำรศึกษำ (๑๐) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ
และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญ ญั ติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๖ ที่ ต้องกำรพั ฒ นำคนไทยให้เป็นคนที่ สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและ
สติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนนำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้
๓.๒ เพื่ อ สร้ำงภู มิ คุ้ ม กั น ทำงสั ง คมให้ เด็ ก และเยำวชนสำมำรถใช้ชี วิตได้อ ย่ำงสมดุ ล ท่ ำมกลำงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
เด็กและเยำวชนตำบลบำงตะไนย์ จำนวน 50 คน
เชิงคุณภำพ
เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ รู้จักกำรใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
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๕.๑ จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร
๕.๓ ดำเนินกำรตำมโครงกำร
๕.๔ สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
๖. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์
๗. งบประมาณดาเนินการ
๕,๐๐๐บำท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงตะไนย์
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยำวชนสำมำรถนำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิตประจำวันได้
๑๐.๒ เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้ม กันทำงสังคม สำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุลท่ ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้
๑๐.๓ เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำงๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุ จ ริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง การที่ ร ะดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีส่ ูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี

พฤติก รรมแตกต่างจากที่ เ ป็นอยู่ในปั จ จุบัน ไม่ ใช้ตาแหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จ ริตประพฤติมิ ชอบ โดยได้ก าหนด
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ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริห ารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น การพัฒ นาองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้
เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
มาก และมากกว่าคนทางานในหน่ว ยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้
อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่ ม ากเท่ ากับ ที่ คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมู ลค่ าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุ จริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติก ารป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกั นการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖4)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
-ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
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ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้ องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งทีเ่ ป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2535 และ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลการจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ ที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อ ให้ เป็น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิ จการบ้านเมือ งที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่
26 มิถุนายน2558 ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับ
บริก ารสาธารณะจากองค์ ก ารบริห ารส่วนต าบลขอตั วชี้ วัดที่ 1 มิ ติ ที่ 2 มิ ติด้านคุณ ภาพการให้ บ ริก าร เพื่ อ
ประโยชน์ในท้ องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้ งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริก ารสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริก ารสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน

3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงแลพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
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3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5.พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นทีจ่ ังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี การจัด ท าแผนภู มิ ขั้ นตอนและระยะเวลาการด าเนิ นการเกี่ ย วกับ การบริก ารประชาชน
รายละเอีย ดที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ :โครงการขยายเวลาราชการและลดขั้นตอนปฏิบัติงานและมีการให้ บริการประชาชนทั้งในและ
นอกสานักงาน

2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็ น 20
กฎหมายที่เป็นที่ม าของการปฏิรูป ระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิ จและยุบเลิก หน่วยงานที่ ไม่ จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้ก าร
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 โดยกาหนดให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองสรวงและผู้ที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะ
ไนย์
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
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6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัด ท าคาสั่ ง การให้ บ ริก ารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัด ให้ มี ก ารให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดกองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริ หารส่วน
ตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีม าตรฐานการบริการสาธารณะที่ ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
2.4 การเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ หน่ วยงาน/บุ คคลในการดาเนินกิจ การ การประพฤติป ฏิบั ติ ต นให้ เป็ นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้ อมูลข่าวสารในช่ องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
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ส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้ายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ และการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตะไนย์”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒ นาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลั ง ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตะไนย์ แ ละปิ ด ประกาศข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วที่ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 หมวดค่าจ้างเหมาบริการ

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
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สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
1.ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตะไนย์ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง ”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้ องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติ ดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒ นาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลั ง ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางตะไนย์ แ ละปิ ด ประกาศข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วที่ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติ
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ: มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(6) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่ อให้องค์การบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ในฐานะองค์ปกครองส่วนรูป แบบองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์และ
แผนพัฒ นาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ให้สอดคล้องกับ ประเด็นหลักการพัฒ นาที่ประชาคมองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์กาหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใสและสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จานวน 100 คน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6.วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
7.ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์บางตาแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯกาหนด ในวันที่ 21ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตะไนย์จึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุ คคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระดารงตาแหน่งภายใน 30 กันยายน
2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ7(2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบางตะไนย์มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางตะไนย์เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ตามต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ก าหนดให้ ห น่ วยรั บ ตรวจติด ตามประเมิ นผลการควบคุม ภายในที่ ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อ ผู้ก ากั บ ดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้น เพื่อให้

การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จึงได้มีการจัดทาและ
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รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุ มภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิ น
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มี การติดตามประเมิ นระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนปรั บปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน 27
ภาครัฐหรือเอกชนทั้ งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุม ภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่ สามารถสะท้อ นภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุม ภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเพี ยงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม ภายในของหน่วยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีําซ้
่ซ้ อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้ก ารควบคุม ภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ 28
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ทเี่ กี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(ร้อยละ
80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับ ตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับ ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิท ธิผ ลและประสิท ธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ท รัพ ยากร ซึ่ง รวมถึง การดูแลรัก ษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้ 29
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ส่วนราชการที่ รับ ผิดชอบจัดท าและนาแผนการปรับ ปรุงหรือบริห ารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมิ นผลการควบคุม ภายในองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางตะ
ไนย์ (ระดับ องค์ ก ร) จั ดส่ ง รายงานแผนการปรับ ปรุง การควบคุ ม ภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ ทุ ก ส่ วนราชการไป
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ รายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ป ระชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่
หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อ นระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคล
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สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่ง ตั้ง องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ ที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มี การประชาสัม พันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จัง หวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ป ระชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บา้ น และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อ นระดับ /การเลื่อ นต าแหน่ ง จะต้องได้รับ การตรวจสอบคุณ สมบัติแ ละความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์จะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.จังหวัด)การเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มี ก ารจัดท าประกาศหลัก เกณฑ์ ห รือแนวทางนากรปฏิบั ติงาน และประกาศเผยแพร่ห ลัก เกณฑ์ ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีก ารนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ ออกคาสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดกาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์ การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ขององค์ก ารองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ และมี แนวทางในการปฏิบัติง านอย่างชัดเจน พร้อมทั้ ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่ อโครงการ :กิจ กรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ป ระโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิ กเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ สาหรับ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน 33
ท้องถิ่นก็ เช่นเดียวกันต้อ งมีก ารดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้ งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ง ใส ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึ งจาเป็นต้องมี กระบวนการขั้นตอนที่
ถูก ต้อง มี ความสุจ ริต ส่งผลให้ก ารดาเนินงานเกิ ดประสิทธิภาพกองคลัง เทศบาลตาบลหนองสรวงจึงได้ริเริ่ม
กิจ กรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ป ระโยชน์ท รัพย์สินเกิ ดความโปร่ง ใส ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ตะไนย์
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะ
ไนย์ทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
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กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ส่งเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะ
ไนย์”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์ พ.ศ. 2540 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับ ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบล จังหวัดนนทบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 มิ ถุนายน 2558 กาหนดให้พนัก งานเทศบาล ลูก จ้างประจา และพนัก งานจ้างของ
เทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความ
สะดวกและให้บริการแก้ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย,ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฎิ บัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มชิ อบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนัง สือสานัก งาน ก.พ. ที่ นร. 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฎิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฎิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางตะไนย์ ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตะไนย์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
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ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็น เครื่อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติของข้าราชการที่ ส ร้างความโปร่งใส มี ม าตรฐานในการ
ปฎิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อ ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้ งในระดับองค์ก รและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อ ให้เกิดพันธะผูก พันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่ อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
6. วิธีการดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุ ก คนพึ่ ง ยึด ถือ เป็ นแนวทางปฎิ บั ติควบคู่ ไปกั บ ระเบี ยบและกฎข้อ บัง คั บอื่ นๆ อย่างทั่ วถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์ เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อ ง ก าหนดให้ข้อ มู ล ข่าวสารตามเกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่ง ใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. งบประมาณดาเนินการ

20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางตะไนย์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร 4 คน
สมาชิกสภา 9 คน
พนักงาน อบต. 17 คน
ลูกจ้างประจา 1 คน
พนักงานจ้าง 19 คน
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