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คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง
ทำให้ เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง โดยส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื อง การ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่ง สำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริ ห ารจั ด การ และการพั ฒ นาคนควบคู่ ไปพร้ อ มๆ กั น โดยการปลู ก ฝั งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มี คำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนด มาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การดังกล่ าว บรรลุ ผ ลได้อ ย่างเป็ น รูป ธรรม งานบริห ารทั่ ว ไป สำนั กงานปลั ด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขล้อ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กำหนดไว้ และเป็นการถือ ปฏิบัติตาม คำสั่ง
คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง เป็นนโยบาย
ระดับชาติ ด้วย

สำนักงานปลัด อบต.
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ส่วนที่ 1
บทนำ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ การกระจายอำนาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ ถิ่ น แม้ ว่าโดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด จาการตรวจสอบขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลั กษณะปัญ หาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพ ล
ท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
/3) การขาดกลไกในการตรวจ...............

-23) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – การจัดจ้าง เป็น
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาชิ่งทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่า เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดประโยชน์
ส่วนร่วม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีติเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
**หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ข้างต้น เป็นเพียง
ตัว อย่ างของสาเหตุและปั จ จัย ที่น ำไปสู่ การทุจริตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
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หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็น องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่ าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ป ระเมิ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ทั่ ว โลกที่ จั ด โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International –IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 -2558 อยู่ที่ 3538 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nation Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยป้องกันและปรามปราบการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ
คนไทยบางส่ วนมองว่าการทุจ ริตคอรัป ชัน เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญ หาที่ฝั งรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่ วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒ นธรรมไทยไปแล้ ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3
เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สั ง คมมิ ติ ใหม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เพิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากฝ่ า ยการเมื อ ง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศมี
ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยไดรับประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน

-4จะสูงได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาช นต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Oorruption
perception Index : CPI ) /วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

3.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ ผ
People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้า ราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น รวมถึงประชาชนในท้ องถิ่ น มี จิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการให้ บั งเกิ ด
ประโยชน์ สุ ขแก่ป ระชาชนท้ องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิด ข้อสงสั ยในการประพฤติป ฏิบั ติต ามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบั ติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ /กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564 )
องค์ประกอบ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 4 ปี
(พ.ศ. 2562 – 2564) แยกตาม 4 มิติ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. การ 1.1 การสร้างจิตสำนึก 1.1.1 โครงการฝึกอบรม
10,000
10,000
10,000
สร้าง และความตระหนักแก่ คุณธรรม จริยธรรม แก่
สังคมที่ บุคลากรทั้งราชการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
ไม่ทน การเมืองฝ่ายบริหาร
พนักงานขององค์กรปกครอง
ต่อการ ข้าราชการการเมืองฝ่าย ส่วนท้องถิ่น
ทุจริต สภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตสำนึก 1.2.1 โครงการส่งเสริม
10,000
10,000
10,000
และความตระหนักแก่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนทุกภาคส่วนใน 1.2.2 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000
50,000
50,000
ท้องถิ่น
ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
1.2.3 โครงการประชาคม
60,000
60,000
60,000
ขับเคลื่อนการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต
(Way of Life)
1.2.4 โครงการคลองสวย
20,000
20,000
20,000
น้ำใส คนไทยมีสุข
1.2.5 โครงการ “อยุธยา
30,000
30,000
30,000
เมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชู
มรดกโลก”
1.2.6 โครงการ “เมือง
20,000
20,000
20,000
สะอาด คนในชาติมีสุข”

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การ 1.3 การสร้างจิตสำนึก
สร้าง และความตระหนักแก่
สังคมที่ เด็กและเยาวชน
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต

มิติที่ 1

รวม

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.3.1 โครงการส่งเสริมการ
10,000
10,000
10,000
เรียนรู้นอกสถานที่

จำนวน.....โครงการ

20,000

20,000

20,000

หมาย
เหตุ
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

2.1.1 โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
2.1.2 กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบล
2.2.1 โครงการเสริมสร้างความซื่อ
สัตว์ และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม
ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
2.2.2 สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่าง ๆ
2.3.1 กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.3.2 กิจกรรมการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ
2.3.3 มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.4 มาตรการมอบอำนาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 มาตรการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
2.5.2 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
2.5.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้อง

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
2.3 มาตรการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคลากร
ในการดำเนินการ
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบการ
ทุจริต

มิติที่ 2

รวม

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ ประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

25,000

25,000

25,000

-8มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.1.1 กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สิน ของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง
3.1.2 สื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เหตุ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.2.1 ดำเนินงานศูนย์รับเรื่อง
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
3.2 การรับฟัง ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.บ้านขล้อ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 การ
3.3.1 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 10,000
10,000
10,000
ส่งเสริมให้
และประชาคมตำบล ประจำปี
ประชาชนมี
3.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ส่วนร่วมบริหาร การจัดทำแผนชุมชน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
กิจการขององค์ 3.3.3 คณะกรรมการประเมินผล
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ปกครองส่วน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ท้องถิ่น
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของ อบต.บ้านขล้อ
มิติที่ 3

รวม

-9มิติ
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.การ
4.1 มีการจัดวาง 4.1.1 จัดทำแผน
เสริมสร้าง ระบบและรายงาน การตรวจสอบภายใน
และ
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
ปรับปรุง ตามที่
กลไกใน
คณะกรรมการ
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
การ
ตรวจเงินแผ่นดิน ประเมินผลการควบคุม
ตรวจสอบ กำหนด
ภายใน
การปฏิบัติ 4.2 การสนับสนุน 4.2.1 กิจกรรมการรายงาน
ราชการ
ให้ภาคประชาชนมี ผลการใช้จ่ายเงินให้
ขององค์กร ส่วนร่วมตรวจสอบ ประชาชนรับทราบ
ปกครอง การปฏิบัติหรือ
4.2.2 กิจกรรมมีส่วนร่วม
ส่วน
การบริหาร
ของประชาชนในการ
ท้องถิ่น
ราชการ ตาม
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
ช่องทางที่สามารถ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ดำเนินการได้
ของ อบต.
4.2.3 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง
4.3 การส่งเสริม 4.3.1 โครงการฝึกอบรม
บทบาทการ
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
ตรวจสอบของสภา พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น
ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เหตุ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
100,000

100,000

100,000

มิติที่ 4

- 10 ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ “โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ
อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา”
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5
พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คำนึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จึงได้จัดทำโครงการ
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. ประจำปี พ.ศ.2559 และร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนา อบต. ,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สถานีอนามัย ,สถานีตำรวจบ้านขล้อ,เกษตร
อำเภอ,พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมออกประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

2.เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
3.เพื่อให้ประชาชนทราบการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขล้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา
4.เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวก และการให้บริหารประชาชนของ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

4.เป้าหมาย
1.ทำให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2.ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
3.ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน
5.ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 )
6.สถานที่ดำเนินการ
ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมู่ที่

ตำบล

สถานที่

1

ตามที่จะกำหนด
ในแต่
ปีงบประมาณ

09.30น. – 12.00น.

1

บางเพลิง ศาลาลานบุญ วัดแก้วตา
ต.บางเพลิง

2

”

14.00น. – 16.30น.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

”
”
”
”
”
”
”
”
”

09.30น. – 12.00น.
14.00น. – 16.30น.
09.30น. – 12.00น.
14.00น. – 16.30น.
09.30น. – 12.00น.
14.00น. – 16.30น.
09.30น. – 12.00น.
14.00น. – 16.30น.
09.30น. – 12.00น.

3
1
2
3
4
5
1
2
3

บางเพลิง ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่2
ต.บางเพลิง
บางเพลิง ศาลาบริเวณวัดบางเพลิง
บ้านขล้อ ณ.ศาลา SML ม.1 ต.บ้านขล้อ
บ้านขล้อ ณ.ศาลา SML ม.2 ต.บ้านขล้อ
บ้านขล้อ ณ.ศาลา พ่อปู่โคกกะยอ
บ้านขล้อ ศาลาคู่โคกกะบัง ม.4 ต.บ้านขล้อ
บ้านขล้อ ศาลาพักร้อนรางหนองบัว
ตาลเอน อาคารเอนกประสงค์ วัดตาลเอน
ตาลเอน ลานบ้าน ส อ.บ.ต.ธานี ศิริมงคล
ตาลเอน ณ.ศาลา SML ม.3 ต.ตาลเอน

หมาย
เหตุ

7.วิถีการดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนา อบต. , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ,สถานีอนามัย,สถานีตำรวจบ้านข
ล้อ,เกษตรอำเภอ,พัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกประชาคม
หมู่บ้าน ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

/8.งบประมาณ………………….
-218.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
10,000 บาท
9.หน่วยงานที่ดำเนินการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13200
โทร. 0-3577-6356
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนได้มีกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในการกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนา
2.มีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขล้อ
3.มีการสำรวจความพึงพอใจการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ

โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ “โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้
ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2546 กำหนดกรอบแนวทางการบริหารราชการ โดย
มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐ ให้การบริหารให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึ ดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชนและก่อให้ เกิด ผลกระทบที่ ดีต่ อการพั ฒ นาชีวิต ประชาชน มุ่งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักการบริ หารงานแบบบูรณาการ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการต่างๆ มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักการบริหารแบบบูรณาการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อการบริหาร
การประชาชนและปรั บ ปรุ งกระบวนการขั้น ตอนให้ ทั น ต่อ เหตุ ก ารณ์ มุ่ งเป้ าประสงค์ การบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Govermance)

องค์การบริหารส่วนตำบล นับเป็นองค์กรหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้การบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน และ
ปั จจั ยที่ส ำคัญ ที่จะขับ เคลื่ อน สมาชิก ฯ อบต. พนักงาน ส่ วนตำบล และผู้ นำชุมชน จึงจำเป็นต้องพัฒ นา
ศักยภาพ วิสัยทัศน์และทัศนคติ ของบุคลากรเหล่านี้ให้มีความรู้ความสามารถและรู้กระบวนการพัฒนาและ
การบริการ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ นี้

3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถแก่ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล และผู้นำ
ชุมชน
2.เพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี ระหว่างองค์กรและชุมชนนำมาประยุกต์ในการวาง
แผนการพัฒนามาให้บริการประชาชนในท้องถิ่น
3.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต. พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดี
ในการพัฒนาท้องถิ่น
4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สามัคคีเป็นอันดี ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.พนักงานส่วน
ตำบล และผู้นำชุมชน

4.เป้าหมาย
1.คณะผู้บริหารท้องถิ่น

2.สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านขล้อ

3.พนักงานส่วนตำบล

4.ลูกจ้างประจำ

5.พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

5.พื้นที่ดำเนินการ
6.วิธีดำเนินการ
1. ประชุมสภาฯ อบต.บ้านขล้อ และคณะผู้บริหาร

2. แต่งตั้งคำสั่ง อบต.บ้านขล้อ
3. สำรวจข้อมูลเส้นทาง ติดต่อประสานงานสถานที่
4. กำหนดแนวทางการฝึกอบรม
5. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดตั้งงบประมาณ
6. ประสานวิทยากร
7. ประสานหน่วยงานศึกษาดูงานนอกสถานที่
8. จัดประชุมเตรียมการเจ้าหน้าที่
9. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และศึกษาดูงานในสถานที่จริง
10.รวบรวมวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรม

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 )

8.งบประมาณในการดำเนินการ
100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

9.ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมเข้ามามีร่วมในการพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทัศนคติ วิสันทัศน์และภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการประชาชน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถนำความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห าร ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการต่างๆ

4.ผู้ เข้ารับ การฝึ กอบรมได้ทราบถึงบทบาทหน้ าที่ในการปฏิบั ติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
5.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านขล้อ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้าง ของ อบต. บ้านขล้อ เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างดี

1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในการป้ องกันการทุจริ ต
2.หลักการและเหตุผล
นโยบายรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ด้านนโยบายการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี : ประสิท ธิภ าพการบริหารราชการแผ่ น ดิน ข้อ ๘ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ/
นโยบายข้อที่ ๕ กาหนดให้ราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานภาครัฐ พร้อม
ทัง้ ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของข้าราชการและหน่ วยงานภาครัฐ พร้อมทัง้
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
เพือ่ ให้ขา้ ราชการเป็ นทีเ่ ชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุ ณ ธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็ นต้นแบบให้ขา้ ราชการได้เรียนรู้และปฏิบตั ติ าม โดยได้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็ นข้าราชการทีม่ เี กียรติ
ศักดิ ์ศรี รูจ้ กั ความพอเพียงเป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องสังคม ยึดมันในคุ
่ ณธรรม ยืนหยัดในสิง่ ทีถ่ ูกต้องตระหนัก
ในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมทีแ่ สดงให้
เห็นถึงการมีคุณ ธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อัน
รวมถึงการป้ องกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั งิ านด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจติ สานึกทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดแี ก่ประชาชน
จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน
3.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ ส่ ง เสริม และป้ องปรามการปฏิบัติห น้ า ที่ร าชการให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน และ
กฏหมาย ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นต้น
๒. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ลของการบริห ารจัดการภาครัฐตามแนวทางของ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ แี ละสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system)
๓. เพื่อ ให้ข้าราชการได้พ ัฒ นาตนเองจนสามารถเป็ น แบบอย่างที่ดีในการใช้ดุ ล ยพิ นิ จอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
4.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามที่ กาหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5.เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คณะผู้บริห าร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สังกัด องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองเส ได้มโี อกาสแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้
ดุลยพินิจ การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่ กันและกันอันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้าน
ทุจริต
6.เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กบั ข้าราชการ และเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทางานให้มคี ุณลักษณะเป็ นข้าราชการ
ยุคใหม่ทม่ี คี ุณธรรม จริยธรรม

4.เป้ าหมาย
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2.มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4.จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1.คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ปฏิบตั หิ น้าที่ราชการให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ ธรรม จริย ธรรมส าหรับ เจ้าหน้ า ที่ข องรัฐ เช่ น ขอบเขตการใช้ดุ ล ยพินิ จ การป้ อ งกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน และกฏหมาย ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตเป็ นต้น
๒. คณะผู้ บ ริห าร ส.อบต. พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้ า ง มีก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ใ ห้ มี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของการบริห ารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ แี ละสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system)
๓. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ได้พฒ
ั นาตนเองจนสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้ดุลย
พินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
4.พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้า ง มี ส มรรถนะหลัก ตามที่ก าหนด ในส่ว นของสมรรถนะ
จริยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการ

5. คณะผู้บริห าร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเส ได้มีโอกาสแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่ กันและกันอันจะนาไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต
6.มีการส่งเสริมคุ ณ ธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กบั พนักงานส่วน
ตาบล เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการทางานให้มคี ุณลักษณะ
เป็ นข้าราชการยุคใหม่ทม่ี คี ุณธรรม จริยธรรม

2.2.1(1)โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.หลักการและเหตุผล
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็ นของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนทีไ่ ม่เกี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ (สภาวิชาชีพ) หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ถ้ามี) เป็ น ข้อ มูล ที่ต้อ งจัด ให้มีข้อ มูล ข่าวสารของราชการอย่ างน้ อ ย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
มาตรา 9(8)
เมื่อ วัน ที่ 24 มีน าคม 2558 ได้ มีป ระกาศคณะกรรมการข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ เรื่อ ง
ก าหนดให้ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัด ซื้อ จัดจ้างของหน่ ว ยงานของรัฐเป็ น ข้อ มูล
ข่าวสารที่ต้อ งจัดไว้ให้ป ระชาชนตรวจดูได้ต ามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 65 ง หน้า 27 ได้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็ นข้อมูลข่าวสารทีต่ ้องจัดไว้ ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)
แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงเห็นถึงความสาคัญ เรื่อง
การเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ป ระชาชนได้ทราบข่าวสารของทางราชการ และ
เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ และหากพบ
ข้อผิดพลาดประชาชนสามารถท้วงติง และตรวจสอบได้
3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง หากพบสิง่ ใดมีการทุจริต
ก็สามารถร้องเรียนได้
3. เพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการเป็ นคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างของทางราชการ

5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2.มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4.จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์

1. ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2. ประชาชนได้ตรวจสอบการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง หากพบสิง่ ใดมีการทุจริต
ก็สามารถร้องเรียนได้
3. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการเป็ นคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างของทางราชการ

2.2.1(1)โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รบั บริ การ
2.หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั รูปแบบการปกครองของประเทศไทยได้มกี ารเน้นการกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิ่นมากขึน้
องค์การบริห ารส่วนต าบลเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่มบี ทบาทสาคัญ มากในการพัฒนาท้อ งถิ่ น ทัง้ ในด้าน
โครงสร้าง พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการ วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ ว ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น แต่ในการพัฒนา ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
จาเป็ นต้องรับทราบระดับความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุง และ
พัฒ นาการท างานให้ มีป ระสิท ธิภ าพสู ง สุ ด ในหลัก การแห่ ง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บญ
ั ญัตสิ าระสาคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์ก ารอิส ระภายใต้รฐั ธรรมนู ญ การขยายการมีส่ว นร่ว ม ของประชาชนในการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองให้กว้างขวางขึน้ โดยเฉพาะการให้ประชาชนหรือผูร้ บั บริการและ ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายสาธารณะและการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจน การริเริม่ แผนงาน
โครงการ มาตรการ และตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี้ ยงั เน้นถึงเรื่องธรรมาภิ

บาลและจริย ธรรมในการบริห ารกิจ การบ้านเมือ ง มาตรการการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต
ประพฤติมชิ อบ และให้มกี ารประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมสาหรับผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมืองและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – พ.ศ. 2554) ได้ ก าหนดการเสริม สร้า งธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจัด การประเทศให้ เ ป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ท่ี ส าคัญ จากหลัก การดังกล่ าวน ามาสู่ แ นวทางการปฏิรูป ระบบราชการ โดยปรับ ปรุ ง
โครงสร้างหน่ ว ยงานภาครัฐให้ มีค วามเหมาะสมตามภารกิจหน้ าที่ เพื่อ ลดความซ้า ซ้อ นและให้เกิด
เอกภาพคล่องตัวในการบริการจัดการ ซึ่งสภานิติ บัญญัตไิ ด้ตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ส่งผลให้มกี ารจัดตัง้ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจ
หน้าที่สาคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุ นให้องค์การปกครองท้องถิ่นมีการ บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่ น มีการจัดบริหารจัดการที่ ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้อ งถิ่ นและมีก ารบูรณาการการแกไขปั ญ หาและพัฒ นาท้อ งถิ่ น ได้อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ การสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส เพื่อให้ทราบถึง
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านด้านบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมองและความ 5 คาดหวัง
ของประชาชน เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลให้ส ามารถตอบสนองต่ อ
ผูใ้ ช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงเห็นถึงความสาคัญ เรื่อง
การส ารวจความพึงพอใจของผู้ รบั บริก าร เพื่อ น ามาปรับ ปรุ ง การท างานของพนั ก งานส่ ว นต าบล
พนักงานจ้าง และในส่วนทีด่ ี ก็พยายามรักษาการให้บริการที่ดี แต่ถ้าการบริการส่วนใดต้องปรับปรุง ก็
นามาพัฒนาแก้ไขปั ญหาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้ กับผูร้ บั บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเส
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการที่มตี ่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขัน้ ตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั งิ านแก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2.มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4.จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม

5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
25,000.- (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ได้ศกึ ษาระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการที่ มตี ่อการให้บริการ ด้านกระบวนการขัน้ ตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ได้ศกึ ษาแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั งิ านแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

2.3 มาตรการการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จและใช้ อ านาจหน้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตามหลัก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
2.3.1(1)โครงการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็ นกฎหมายที่
เป็ นทีม่ าของการปฏิรปู ระบบราชการเพือ่ วางกรอบแนวทางการบริหารราชการ โดยเฉพาะในมาตรา 3/1
กาหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานทีไ่ ม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการ
บริห ารราชการดังกล่าว ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางพระราชกฎษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกั บการลด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
สอดคล้องกับบทบัญญัตใิ น หมวด 5 และหมวด 7
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่งซึ่งได้ปฏิบตั งิ าน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บังคับ ว่าด้วยการนัน้ และหลักเกณฑ์ว ิธีก ารที่ก ระทรวงมหาดไทยกาหนด
ดังนัน้ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวขึน้ อยู่กบั นายก
อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล ตลอดจนพนักงานจ้างของ อบต. ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมกันแปลง
นโยบายสู่การปฏิบตั จิ นสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะงานด้านการบริการ ซึ่งเป็ นหนึ่งในระบบการ

บริก ารสาธารณะที่ผู้ บ ริห ารและพนัก งานทุ ก คน ต้อ งร่ว มมือ กัน ปรับ ปรุงกระบวนการท างาน เพื่อ
สามารถตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้มากที่สุ ด อีก ทัง้ เพื่อ ให้ผู้มารับ บริก ารเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจในบริการดังกล่าว รวมถึงกระบวนการลดขัน้ ตอนในการทางาน ทาให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มคี ุณภาพ
และมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจาเป็ น จนสามารถให้บริการประชาชนอย่าง
ทัวถึ
่ งและสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเสให้กบั ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงเห็นถึงความสาคัญ เรื่อง
การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ผทู้ ม่ี ารับบริการ
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบตั ริ าชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชดั เจน มีความโปร่งในสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว สะดวกและถูกต้อง
3. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรูส้ ภาพปั ญหา และสามารถแก้ไขปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ได้
4. มีก ารปรับทัศ นคติ วิธีคดิ วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้าน
บริการประชาชนผูม้ ารับการติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2.มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4.จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
5,000.- (ห้าพันบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. มีก ารปฏิบัติราชการที่มีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชดั เจน มีความโปร่งในสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้
2. ประชาชนได้รบั การบริการทีร่ วดเร็ว สะดวกและถูกต้อง
3. ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปั ญหา และสามารถแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึน้ ได้
4. ได้มกี ารปรับทัศนคติ วิธคี ดิ วิธกี ารปฏิบตั งิ านของบุคลากรโดยให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้าน
บริการประชาชนผูม้ ารับการติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ

3. การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ถา้ พรรณราได้ทุกขัน้ ตอน
3.1.1(1)โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริ หารส่วนตาบลคลองเส
2.หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรค
สาม กาหนดให้บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องรายงานการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน
ในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
ประกอบกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 กาหนดให้หน่ วยงานรัฐ
ต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญ ญัติ
ข้อ มูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค วามหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิง่ ที่ส่อื
ความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิง่ ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้ จะทาได้โดยสภาพ
ของสิง่ นัน้ เองหรือโดยผ่านวิธกี ารใดๆ และไม่ว่าจะได้จดั ทาไว้ในรูปของเอกสาร
แฟ้ มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิ ล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธอี ่นื ใดทีท่ าให้สงิ่ ทีบ่ นั ทึกไว้ปรากฏได้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ได้เห็นถึงความสาคัญของ
งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จดั ทาโครงการขึน้ เพื่อให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย เป็ นการประชาสัมพันธ์ข้อ มูลข่าวสารและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารการทากิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
เส

3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสาร ภารกิจการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส
ให้สาธารณชน ได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
2. เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองเส
3. เพือ่ ให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีสว่ นร่วม
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2.มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4.จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
5,000.- (ห้าพันบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. สาธารณชนได้ทราบ ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเส
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองเส
3. ประชาชน ภาครัฐ เอกชน องค์กร มีความเข้าใจและมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส
3.2การรับฟังความคิ ดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

3.2.1(1)โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนตาบลคลองเส
2.หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจัด ท าแผนพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้มกี ารจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็ นแผนการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระยะยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อกาหนด แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเสในอนาคต ในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ให้เป็ นไปตามขัน้ ตอน และกระบวนการทีก่ าหนด และสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปี บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนอย่ า ง
แท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงได้จดั ทาโครงการจัดเวทีประชาคมตาบลขึน้ เพือ่ อบรมให้
ความรูค้ วามเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสาคัญของการ
ประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อองค์การ
บริห ารส่วนตาบลจะได้รบั ทราบปั ญ หา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปั ญ หาร่วมกัน มาใช้ในการ
จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาสามปี
3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการทาประชาคม
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. เพือ่ ให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟั งความคิดเห็นกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
4. เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบถึงปั ญหาความต้องการของประชาชน
5. เพือ่ ให้มกี ารนาเสนอข้อมูลเพือ่ การพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพือ่ จักได้นา
ข้อมูลหรือปั ญหาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.วิ ธีดาเนิ นการ
1.จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2.มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร

4.จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการทาประชาคม
2. ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟั งความคิดเห็นกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน
4. องค์การบริหารส่วนตาบลทราบได้ถงึ ปั ญหาความต้องการของประชาชน
5. ประชาชนมีการนาเสนอข้อมูลเพือ่ การพัฒนา และความต้องการ เพือ่ จักได้นา
ข้อมูลหรือปั ญหาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม

4. การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ราชการขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลคลองเส
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดิ นกาหนด
4.1.1(1) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ

2.หลักการและเหตุผล
สานักงานตรวจสอบภายใน เป็ นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการทีใ่ ห้ความเชื่อมันและให้
่
คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองเส ให้ดีข้นึ รวมทัง้ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส บรรลุถึงเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบโดยมีการดาเนินงานภายใต้มาตรฐานสากลการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่ว นราชการ การจัด ท าแผนการตรวจสอบประจาปี เป็ น ขัน้ ตอนที่นับ ได้ว่ามีค วามสาคัญ ต่ อ
ผลสัม ฤทธิข์ องการตรวจสอบภายในเป็ น อย่ างมาก เนื่ อ งจากแผนการตรวจสอบที่ดีจ ะช่ ว ยให้งาน
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มอี ย่างจากัด
นอกจากนี้แผนการตรวจสอบยังมีไว้เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส รับรู้ และพิจารณาความ
เหมาะสม ถึงขอบเขตการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน
ในช่ว งเวลา 1 ปี และให้ค วามสนับสนุ นโดยการจัดสรรทรัพ ยากรให้ กับสานักงานตรวจสอบ เพื่อ ให้
สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนการตรวจสอบดังกล่าว
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงเล็งเห็นความสาคัญของ
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ เพื่อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลคลองเส
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดการทุจริตคอร์รปั ชัน
3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ทราบว่าการบริหารงานและการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิของงานตามเป้
์
าหมาย
ของหน่วยงาน
2. เพือ่ สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองเสว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
3. เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ถ้าพรรณรา มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล
4. เพือ่ เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเสให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1. จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ

3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ได้ทราบว่าการบริหารงานและการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ถ้าพรรณรา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิของงานตามเป้
์
าหมาย
ของหน่วยงาน
2. ได้สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลถ้าพรรณราว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
3. มีความมันใจว่
่ าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ถ้าพรรณรา มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล
4. ได้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเสให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

4.1.1(2) โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2.หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 22 ตุลาคม 2544 เป็ น
ต้นมา อันมีผลทาให้หน่ วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบดังกล่าว ข้อ 5 เพื่อเป็ นการสร้างความมันใจว่
่ าการบริหารและการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สนิ การ
ป้ อ งกัน หรือ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัวไหล
่
การสิ้นเปลือ ง หรือการทุจริต ใน
หน่ ว ยงาน และภายหลัง การจัด วางระบบการควบคุ ม ภายในแล้ว เสร็จ ก็จะต้อ งรายงานประจ าปี
เกี่ยวกับ การควบคุ มภายในต่ อ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ นดิน ผู้ก ากับ ดูแ ล และคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ย วกับ การควบคุ ม ภายใน โดยรายงานปี ล ะ 1 ครัง้ ภายในเก้า สิบ วัน นั บ จากวัน สิ้น
ปี งบประมาณ หรือปี ปฏิทนิ แล้วแต่กรณี ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ฯ ข้อ 6
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กาหนดแนวทาง การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบควบคุ ม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน รวมทัง้ ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดทา
รายงาน เพื่อใช้แทนคาแนะนา การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ฉบับเดิม
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงได้จดั ทาโครงการการจัดทารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เป็ นคู่มอื ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะในระดับผูบ้ ริหาร
ของหน่ วยงานจะสามารถเข้าไปศึกษาในรายละเอียดและดาเนินการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
2. เพือ่ ให้การจัดทารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของหน่วยงานรับตรวจ มีความถูกต้อง
รวดเร็ว เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
3. เพือ่ ให้การจัดทารายงานของหน่วยรับตรวจ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1. จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ

5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. ผูบ้ ริหาร และผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
2. ได้จดั ทารายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของหน่วยงานรับตรวจ มีความถูกต้อง
รวดเร็ว เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
3. รายงานของหน่วยรับตรวจ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

4.3 การส่งเสริ มบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่ น
4.3.1(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่ น ผู้บริ หาร และสมาชิ ก
สภาท้องถิ่ น
2.หลักการและเหตุผล
การบริห ารจัด การขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ทุ ก รูป แบบ จะมีก ฎหมาย ระเบีย บ
ประกาศ คาสัง่ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีส่ มาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การ
เลือกตัง้ มาจากประชาชน ต้องรู้และยึดเป็ นแนวทางการปฏิบตั หิ น้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่อ งขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาด
ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มกั มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมเสมอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรูค้ วามเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อ นไขที่เกี่ยวข้อ งอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้อ งถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิน่ ต้องตกเป็ นผูก้ ระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ทาให้การแก้ไขปั ญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิน่ ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกสภา
ท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิน่ โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิน่ ที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่
ประกาศ หลัก เกณฑ์ต่ าง ๆ อย่างแท้จ ริง อาจมีส าเหตุ ม าจากการไม่ มีค วามรู้แ ละความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือการมีกฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ หลักเกณฑ์ ต่าง
ๆ ใหม่ ๆ เปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ซึง่ ทาให้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิ่น ไม่ทราบ และมีผล
ทาให้เกิดความเสีย่ งในการบริหารงาน นัน่ คือ การทาผิดกฎหมายระเบียบ คาสัง่ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
รวมทัง้ ถูกร้องเรียน ถูกตรวจสอบความผิด ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริห ารท้องถิ่น และมีผ ลทาให้การบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่สามารถดาเนินการ
สาเร็จตามทีว่ างแผนพัฒนาไว้ได้
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส จึงจาเป็ นที่สมาชิกสภา
ท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คาสัง่ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ทีส่ าคัญและทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิน่ ไม่ต้อง
เสีย่ งกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ

3.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีการเรียนรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและ
สาระสาคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. เพือ่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ลดความผิดพลาดและความเสียหาย
จากการเข้าใจเพือ่ หากฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ ลาดเคลื่อน
3. เพือ่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง
ส่วนท้องถิน่ และทาให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ สามารถบริหารงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้อย่างสาเร็จและบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
5.พื้นที่ดาเนิ นการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิ ธีดาเนิ นการ
1. จัดทาโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารท้องถิน่
2. มอบงานให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพือ่ วางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ ทราบ
7.ระยะเวลาดาเนิ นงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นการ
5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน)
9.ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเส อาเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีการเรียนรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและ
สาระสาคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2. สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ ลดความผิดพลาดและความเสียหาย
จากการเข้าใจเพือ่ หากฎหมาย ระเบียบ คาสัง่ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ ลาดเคลื่อน
3. สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง
ส่วนท้องถิน่ และทาให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. สมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ สามารถบริหารงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้อย่างสาเร็จและบรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้

ภาคผนวก

คาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ที่ 62 / 60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
******************************
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรแต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1) นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขล้อ
2) นายธนรัช ทับทิมทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขล้อ
3) นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปียม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขล้อ
4) นางชุติมา มหาเทียน นักบริหารงานทั่วไป
5) นางสาวศิรินทิพย์ พันธุ์ไม้ ผู้อานวยการกองคลัง
6) นางวาสนา ธรรมสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7) นายโสภณ มณีชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
8) นางสาวสุปราณี เอาบุญ นักจัดการงานทั่วไป
ให้คณะทางานมีหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2) วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3) กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4) จัดทารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
5) หน้าที่อื่น ๆตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับ
สภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.

60

(นายสายันต์ โพธิ์แย้ม )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขล้อ

รายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2562 – 2564)
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