แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
(พ.ศ. 2566 - 2570)

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้ เห็ นถึงเจตจานงสุจ ริตของผู้บ ริห ารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทางานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึงได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่ งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ ส อดคล้ องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนา
หลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจ ริ ตส าหรั บ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงให้ ส อดคล้ องกับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการใน
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจานวน 27 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จานวน 6 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จานวน 13 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จานวน 4 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
จานวน 4 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นบึ ง หวั ง เป็ น อย่า งยิ่ ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต เพื่ อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จะเป็นส่วน
หนึ่ งที่ ช่ว ยขับ เคลื่ อนเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในภาพรวมของประเทศไทย อัน จะน าไปสู่
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
กันยายน 2565
ก

สารบัญ
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน

หน้า
ก
1-4

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณทีด่ าเนินการ
แยกตาม 4 มิติ

5 - 10

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

11 - 67

ส่วนที่ 1
บทนา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ลาดับ
ขั้นตอน
ประเด็นความเสี่ยงการ
Risk
มาตรการ
ที่
การดาเนินงาน
ทุจริต
Score
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.ผู้ บ ริ ห ารด าเนิ น การตาม ต่า ๑.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม
1 การบริหารงานของ
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หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

นโยบายของตนเองแทรกแซง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร
โดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ
๓.บุ คลากรของหน่ว ยงานไม่ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
เอางานส่ ว นตั ว มาท างานที่
ทางาน ขาดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน
๔.บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานไม่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม
ผลการดาเนินงานขององค์กร

การบริหารงานบุคคล

การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
โอน เลื่ อ นต าแหน่ ง/ เงิ น เดื อ น
และการมอบหมายงาน ไม่เป็ น
ธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการ
เรี ย กรั บ เงิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การ
แต่งตั้งหรือเลื่อนตาแหน่ง

1

ต่า

หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
๔. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมบุ ค ลากรองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
๕. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ส าหรั บ บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๖. โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
๗.มาตรการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาศู น ย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
๘.มาตรการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ
และก ากั บ ติ ด ตามการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
สาธารณะ
๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส
๒.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
๓.กิ จ กรรมสร้ า งความโปร่ ง ใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ลาดับ
ที่

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต

Risk
Score

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
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ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจัด ซื้ อ จั ด
จ้า ง การบริ หารพั สดุ และ
การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น
ของทางราชการ

๑ . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การจั ด หาพั ส ดุ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้
เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
๒.นาทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
- บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานขาด
ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- บุ คลากรของหน่วยงาน ขาด
ความตระหนัก ขาดความ
ใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพ ย์สิน
ของราชการ

ต่า

๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
๒.โครงการส่งเสริมการบริหาร งานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
๓.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ
๔.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕ . ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์
ไม่มีประสิทธิภาพ
๖.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๗.มาตรการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
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การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ/ ๑.ไม่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
บริการประชาชน
ตามล าดั บ อั น เนื่ อ งมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้
สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี
การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
๒.มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้
ขอรั บ บริ ก ารนอกเหนื อ จาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ
การให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต
๓ . ให้ บ ริ กา ร ไ ม่ เ ป็ นไ ป ต า ม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ
นานกว่าที่กาหนดไว้

ต่า

๑.มาตรการ No Gift Policy
๒.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส
๓.กิ จ กรรมการใช้ บั ต รคิ ว ในการติ ด ต่ อ
ราชการ
๔.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
๕.มาตรการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาศู น ย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
๖.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
สาธารณะของ
๗.โครงการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่
๘.มาตรการออกคาสั่งมอบหมาย

2. หลักการและเหตุผล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดัง กล่าว
โดยมียุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ช าติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
2

เศรษฐกิจ พอเพี ย ง” โดยมี เป้ าหมายในการพัฒ นาประเทศให้ “ประเทศชาติ มั่น คง ประชาชนมีค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่ว งวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กาหนดเป้ าหมายไว้ ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้ า ร่ ว มการประเมิ น ITA ทั้ ง หมด (ร้ อ ยละ 100) ต้ อ งได้ ค ะแนน 90 คะแนนขึ้ น ไป โดยในระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจ ริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใ นอัน ดับ 1 ใน 43 และ/หรือ ได้ค ะแนนไม่ต่ากว่า
57 คะแนน และหน่ว ยงานที ่เ ข้า ร่ว มการประเมิน ITA ทั ้ง หมด (ร้อ ยละ 100) ต้อ งได้ค ะแนน
85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรั บรู้ การทุจ ริ ต (Corruption Perception Index - CPI) ประจาปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึง่ ลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้
ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่ ว นกลางลงสู่ ท้ องถิ่น และเป็ น กลไกหนึ่ งในการส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นาเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ดัง นั ้น องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบ้า นบึง จึง ให้ค วามส าคัญ กับ การบริห ารงานตามหลัก
ธรรมาภิบ าล ควบคู่ไปกับ การป้องกัน การทุจริง โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และนาไป การปฏิบัติให้มีป ระสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่ว น
ตาบลบ้านบึง (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ
ที่กาหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่ว ยงานที่เ ข้า ร่ว มการประเมิน ITA ทั้ง หมด (ร้อ ยละ 100) ต้อ งได้
คะแนน 85 คะแนนขึ ้น ไป รวมทั ้ง ประเทศไทยต้อ งมีค ะแนนดัช นีก ารรับ รู ้ก ารทุจ ริต ( Corruption
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ต่อสาธารณชน
(2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริ ต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น ตรวจสอบและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการด าเนิ น งานของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นบึ ง
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
4. เป้าหมาย
(1) คดีทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ไม่มี ในปี พ.ศ. 2570
(2) องค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านบึง มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่ านเกณฑ์การประเมิน ITA
(85 คะแนนขึ้น ไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่ านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านบึง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 97 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ.2570
(กรณีที่ผ่ านเกณฑ์ ITAแล้ ว )
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จ า น ว น ค ดี ทุ จ ริ ต
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ลดลง
(คานวณจากปี 2565)

คะแนน ITA

95 คะแนน 95 คะแนน

96 คะแนน

96 คะแนน

97 คะแนน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
(1) ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ได้แสดงเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) องค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้ านบึง มีวัฒ นธรรมสุ จริต บุคลากรในองค์กรมี จิตสานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านบึง มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านบึง
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการด าเนิ น งานของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นบึ ง
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการ
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านบึง ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจานวน 27 โครงการ ดังนี้
ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. การสร้าง
1.1 การเสริ ม สร้ า ง 1) โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นกฎหมายและ 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
วัฒนธรรมสุจริต
จิ ต ส านึ ก และความ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ
ตระหนักแก่บุคลากร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร สมาชิกสภาท้องถิ่น
การเมืองฝ่ ายบริ ห าร 2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
ข้ า ราชการการเมื อ ง จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง”
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 3) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง บริหารส่วนตาบลบ้านบึง
องค์ ก รปกครองส่ ว น 4) โครงการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารงานตามหลั ก 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ท้องถิน่
ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2 การเสริ ม สร้ า ง
จิ ต ส านึ ก และความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประช าช นทุ ก ภ าค
ส่วนในท้องถิ่น

5) กิ จ กรรมยกย่ อ งและเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ บุ ค คล
หน่ ว ยงาน องค์ ก รดี เ ด่ น ผู้ ทาคุ ณ ประโยชน์
หรื อ เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมขององค์ ก ารบริ ห าส่ ว น
ตาบลบ้ า นบึ ง

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสั งคมให้ เด็กและ
เยาวชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง

รวม
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

40,000

จานวน
จานวน 6 โครงการ
100,000
บาท
7) มาตรการเปิด เผยข้อ มูล สาธารณะ และ
กากับ ติด ตามการเผยแพร่ข้อ มูล สาธารณะของ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านบึง
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40,000

40,000

40,000

40,000

จานวน
100,000
บาท
-

จานวน
จานวน
100,000 100,000
บาท
บาท
-

จานวน
100,000
บาท
-

มิติ

ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.2 มาตรการ
8) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ใ นการน าหลั ก
ส่งเสริมคุณธรรมและ คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารระบุ
ความโปร่งใส
ชื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส
9) มาตรการ NO Gift Policy
10) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
11) มาตรการการสร้ า งความโปร่ ง ใสในการ
บริหารงานบุคคล
12) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
13) มาตรการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
14) มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
15) โครงการเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
16) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
-
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มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.3 มาตรการลดการ 17) มาตรการ“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ใ น ก า ร ตามหลักธรรมาภิบาล”
ปฏิบัติงาน
18) กิ จ กรรม “การจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง”
19) มาตรการออกคาสั่ งมอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านบึง

รวม

จานวน 13 โครงการ

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

20) โครงการจัดเวทีประชาคม
21) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชกาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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จานวน
บาท
20,000
-

จานวน
บาท
20,000
-

จานวน
–
บาท
20,000
-

จานวน
–
บาท
20,000
-

จานวน
–
บาท
20,000
-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
3.3 ส่งเสริมการมี
23) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จานวน 4 โครงการ

4.1 การจัดวางระบบ 24) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
25) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต
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-

-

-

-

-

จานวน
20,000
บาท
-

จานวน
20,000
บาท
-

จานวน
20,000
บาท
-

จานวน
20,000
บาท
-

จานวน
20,000
บาท
-

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.2 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมาย
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

4.3 มาตรการจัดการ 27) มาตรการจัด ให้ มีร ะบบและช่ องทางการ
เรื่องร้องเรียนการ
รั บ เรื่อ งร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ การทุจริต ของ
ทุจริต
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านบึง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน 4 โครงการ
จานวน 27 โครงการ
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-

-

-

-

-

จานวน
บาท
จานวน
120,000
บาท

จานวน
–
บาท
จานวน
120,000
บาท

จานวน
–
บาท
จานวน
120,000
บาท

จานวน
–
บาท
จานวน
120,000
บาท

จานวน
–
บาท
จานวน
120,000
บาท

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

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

1.1 การเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

ลาดับที่ 1
1. ชื่ อ โครงการ : โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารจั ดการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีก ฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อ นไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบความชานาญ
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทาผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ดังนั้ น เพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นบริห ารงานโดยยึดอานาจหน้า ที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุ คลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
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3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
4. กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดาเนินโครงการ
3) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4) จัดทาเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทาแบบทดสอบ/แบบประเมิน)
ผลลัพธ์
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านบึ ง มี การบริ ห ารงานโดยยึด อ านาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านบึง โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ ายแรงแห่งการกระทา นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวล
จริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นกรณี ก ารเรี่ ย ไร และกรณี ก ารให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนาแนว
ทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อไว้ ว างใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็ น เครื่ องมือ การตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านบึง เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้ างระบบความรับ ผิ ดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
5) เพื่ อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โ ดยมิช อบและความขั ดแย้ง ทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
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2) กาหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสาหรับบุคคลในองค์กร
และสาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
4) ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
5) ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ แ ละร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นบึ ง ลู ก จ้ า งประจา
และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแนวทางการปฏิ บั ติ ตั ว ตามประมวลจริ ย ธรรม ไม่ น้ อ ย
กว่ า ร้ อ ยละ 80 (สารวจโดยใช้ แ บบประเมิ น ผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงาน
ขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านบึง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.1.2 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เ ป็ น การกระทาความผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจ้า หน้ าที่ข องรั ฐ ที่ ต้องคานึ งถึ งผลประโยชน์ส าธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้ น องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านบึง จึ งได้ ดาเนิ นโครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อ นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อ ให้ค วามรู ้ค วามเข้า ใจแก่พ นัก งาน องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เกี่ย วกับ การป้อ งกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน
2) เพื่อเสริ มสร้ างพฤติกรรมและวิธีก ารทางานที่สุ จริ ตโปร่ งใสของข้า ราชการและเจ้ าหน้า ที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒ นธรรมเรื่ องความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่ งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. กลุม่ เป้าหมาย
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จานวน 50 คน
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตาแหน่งต่างๆ
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทา
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน แนวทางการปฏิบั ติ ง านหรือ ระเบี ยบเพื่ อ ป้ องกั น ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ นตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
5) จั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน
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6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
และสาธารณะชนให้รับทราบ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
20,000
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ร้อยละ 80 ของจานวนพนักงานฯ (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ชุด
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน)
ผลลัพธ์
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.1.3 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึก
ในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงจัดทาโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง สามารถนาองค์ความรู้หลัก
ธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) จัดทากาหนดการ
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
17

5) จัดฝึกอบรมตามกาหนดการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
20,000
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ที่เข้ารับการอบรม
ผ่ านการทดสอบความรู้ ธ รรมาภิบ าล ร้ อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่ า นระบบทดสอบความรู้ ธ รรมาภิบาล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th)
ผลลัพธ์
1) ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านบึง นาหลั ก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ร่วมต่อต้าน
การทุจริต (สารวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
3) ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น สมาชิก สภาท้ องถิ่น พนัก งานองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านบึง น าปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้ (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.3 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบึง ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
อย่างสม่าเสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต
และการต่อต้านการทุจ ริ ต แก่บุ คคล หน่ ว ยงาน องค์ กรดีเด่น ผู้ ทาความดี มีค วามซื่อสั ตย์สุ จริต และผู้ ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกย่องบุ คคลผู้ เสียสละและทาคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านบึง
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้ า นบึ ง มี ค่ า นิ ย ม ยกย่ อ ง เชิ ด ชู และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
4. กลุม่ เป้าหมาย
1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
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3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
4) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จานวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบึง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์
ประชาชน หน่ ว ยงาน องค์ ก รในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นบึ ง มี ค่ า นิ ย ม ยกย่ อ ง เชิ ด ชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสั ง คมอย่ า งรุ น แรงและฝั ง รากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ น
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสั งคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒ นาคนไทยให้ เป็ น คนที่ส มบู ร ณ์ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางสั งคมให้ เด็กและเยาวชนองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านบึง ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิ ยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น รากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
4. กลุม่ เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จานวน 110 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
40,000
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ได้รับการฝึกอบรม จานวน 121 คน
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) เด็กและเยาวชนเป็น คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสั ตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่ วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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#################################################################################

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

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านบึ ง จะบริ ห ารงานให้ มีประสิ ท ธิภ าพและเกิด ประโยชน์สู ง สุ ดแก่ ประชาชน จะต้อ ง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นบึ ง ได้ จึ ง ได้ จั ด ท ามาตรการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ
และมาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เพื่อให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กาหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ฯลฯ
2) เพื่อกากับ ติดตามการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนด
3) เพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุม่ เป้าหมาย
สานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) ประชุมคณะทางานฯ
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2.1) กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านบึ ง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทางเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสื่ อ ออนไลน์ รู ป แบบอื่ น ๆ
และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริ
หาร อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริ ห ารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติก ารให้บริการ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รายงาน
การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.2) กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริ การต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
3) ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านบึง ให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
3) กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนด
4) กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สาคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ ใ นการน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง แสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง สู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื่อ ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติก ารป้ องกัน การทุจ ริต เพื่อ ยกระดั บคุ ณธรรมและความโปร่ งใสของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
4. กลุม่ เป้าหมาย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
2) ประชาชน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอานาจ
2) กาหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทาประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
4) ผู้บริหารกาหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ
4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กาหนด
5) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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6) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กาหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านบึง พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 การจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กาหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบั ญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่ างในการบริ หารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิ ดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒ นธรรมองค์กรในการป้ องกัน การทุจริ ตโดยการจัดทามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลี กเลี่ ยงการ
กระทาอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนาไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) เพื่ อ แสดงเจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
2) จัดทาประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดาเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
ดาเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จานวนร้อยละ 100 (สารวจโดยใช้ แบบประเมิน/แบบสารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน
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ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการดาเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทา “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
บึง” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
4. กลุม่ เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อดาเนินการ ดังนี้
2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2.2) จั ดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส
5) ปฏิบัติตามมาตรการ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
8) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ มากขึ้ น โดยองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นต้ องน าหลั กการบริ ห ารจั ดการที่ ดี
หรื อธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการบริ ห ารงาน และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลั กเกณฑ์แ ละวิธีการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้ การบริ ห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์ก รจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็ น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการทางาน มี ค วามโปร่ ง ใส และตรวจสอบการทางานได้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นบึ ง จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ม าตรการสร้ า งความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารงาน
บุ ค คลขึ้ น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี
คนเก่งเข้ามาทางาน
4. กลุม่ เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารกาหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
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3) จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร
5) คณะทางานพิจารณากาหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ ทางาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
- มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
7) ดาเนินการตามมาตรการ
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จานวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ์
- ข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ลดลง
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ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจ ารณาความดีความชอบหรื อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบึง จึงได้ดาเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. กลุม่ เป้าหมาย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลั ดองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหั ว หน้าส่ ว นราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยประกอบด้ว ย ประธานกรรมการ หั วหน้าส่ วนและผู้ บริห ารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวบรวมและเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการให้
แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยแบบประเมิน)
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง
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ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ ง พระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่ า ด้ ว ยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต พ.ศ. 2561
ได้กาหนดการดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่ว นตาบลบ้ านบึง ให้ ความสาคัญกับการดาเนินการเพื่อป้องกันมิให้ เกิดการ
ด าเนิ น การที่ ขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม จึ ง ได้ จั ด ท า “มาตรการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง”
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. กลุม่ เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) จั ด ท าประกาศและแนวทางการด าเนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
3) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ดาเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
6) รายงานผลการดาเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
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ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริ ห ารราชการอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สู งสุ ดกับ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงให้ความสาคัญกับการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความ
คุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ ประชาชน จึ ง ได้ จั ด ท า “มาตรการป้ อ งกั น การใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ”
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ
2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
4. กลุม่ เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
3) จั ดทาคู่มือการปฏิบั ติงานตามมาตรการฯ กาหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้
- ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานหรือไม่
- เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดาเนินหรือไม่
- ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กาหนด
5) ดาเนินการตามมาตรการ
6) รายงานผลการดาเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
จานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง
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ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่ อ งจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ดท าบริ ก ารสาธารณะด้ ว ยตนเอง
ทั้งในเรื่ องการจั ดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน
2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. กลุม่ เป้าหมาย
1) บุคลากรของหน่วยงาน
2) ประชาชน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาประกาศแนวทางปฏิบัติ /ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกาหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
2) จั ดทาคู่มือเกี่ย วกับ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิ นของราชการ การยืมทรัพย์สิ นของ
ราชการ
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบั ติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิ น
แผนผังขั้นตอนในการดาเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ
4) ดาเนินการติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ โดยวางระบบการจั ด ท าระเบี ย นการเบิ ก ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ
ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ
5) รายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย
อย่างน้อย จานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง
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ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ
แก่ประชาชนผู้มาขอรั บบริการติดต่อกับ หน่ว ยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้ าหน้ า ที่ถือเป็ น พฤติก รรมที่ไ ม่พึงประสงค์ ทั้งผู้ มาขอรับบริ การและผู้ ให้ บ ริการ ส่ งผลต่ อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่กาหนดให้ การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดี ได้แ ก่ การบริห ารราชการเพื่อ บรรลุ เ ป้า หมายโดยก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิ ดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชน โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมการใช้ บั ต รคิ ว ในการติ ด ต่ อ ราชการส าหรั บ
ผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ
ผู้มารับบริการ
2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
4) เพื่ อ เป็ น เกราะป้ อ งกั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ มิ ใ ห้ ก ระท าการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทาการประพฤติ มิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
3) จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
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4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลาดับคิว
5) จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 จัดทาข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมิน ที่คานึ งถึงหลั กธรรมาภิบ าล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็นหลั กรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนั กถึงความรั บ ผิ ดชอบและการมีส่ ว นร่ว มในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้ บริห าร
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจ ริตอันจะส่ งผลต่อสั งคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดัง นั ้น องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลบ้า นบึง จึง ได้จัด ทามาตรการ “จัด ทาข้อ ตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลัก ธรรมาภิบ าล” ที่กาหนดดัช นีใ นการประเมิน การปฏิบัติร าชการด้ว ยความซื่อ สัต ย์
สุจ ริต ตามหลัก ธรรมาภิบ าล เพื ่อ เป็น การพัฒ นาวิธ ีก ารดาเนิน งานภายในองค์ก รที่จ ะนาไปสู ่ก าร
ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานให้ สู ง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3) ทุกส่วนราชการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอานาจหน้าที่
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- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว
เป็นต้น
โดยกาหนดจัดทาเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อานวยการสานัก/กอง
- ผู้อานวยการสานัก/กอง กับ ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน
- ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบั ติร าชการของทุกส่ ว นราชการเสนอผู้ บ ริห ารเพื่ อขอความเห็ นชอบ
และ อนุมัติ
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติด ตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบั ติร าชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรั ฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระด าเนิ น การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการเกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านบึง และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
4. กลุม่ เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบั ติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
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1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2) ชี้แจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อ ให้ การด าเนิ น การเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ก าหนด และการมีส่ ว นร่ว มของผู้ บริ ห ารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7) รายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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2.3.3 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร
ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอั นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มุ่งหวังให้ เกิดความคล่ อ งตัวในการปฏิบั ติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่ ว นร่ว มและตรวจสอบการ
บริ หารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3) เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. กลุม่ เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น
2) จัดทาหนั งสื อแจ้ งเวีย นให้ทุกส่ว นราชการและผู้ รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
3) จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้ า นบึง มี ค วามพึง พอใจต่ อคุ ณ ภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง
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################################################################################

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

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลบ้า นบึง เห็น ความสาคัญ ของการส่ง เสริม ให้เ กิด การมีส่ว นร่ว มอย่า ง
กว้า งขวางและเท่า เทีย ม โดยให้ป ระชาชน กลุ่ม องค์ก ร ชุม ชน เครือ ข่า ยทั้ง ภาครัฐ และเอกชนได้มี
โอกาสแสดงออกถึงศัก ยภาพ ความคิด เห็น ความต้องการ เปิด โอกาสให้ภ าคประชาชนได้มีส่ว นร่ว มใน
การรับ รู้ ร่ว มกาหนดแนวทางการดาเนิน งาน ร่ว มตัด สิน ใจ ร่ว มติด ตาม ตรวจสอบการดาเนิน งานของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลบ้า นบึง ด้ว ยการจัด ทาโครงการจัด เวทีป ระชาคมขึ้น เพื่อ จะได้มีก ระบวนการ
รับ ฟัง ความคิด เห็น ของประชาชนในการดาเนิน กิจ การตามอานาจหน้า ที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
บ้ า นบึง โดยเฉพาะการดาเนิ น กิจ การที่จ ะมีผ ลกระทบต่อ ความเป็น อยู่ และสุ ข อนามัยของประชาชนใน
ชุม ชุน เพื ่อ น ามาเป็น ข้อ มูล การพัฒ นา ปรับ ปรุง จัด ท าแผนชุม ชน แผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น อย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพ และก่อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด แก่ป ระชาชนอย่ างแท้จริ ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6) เพื่ อจั ดเก็ บ ข้ อมู ล พื้ น ฐานที่ เป็ น มาตรฐานสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ในการจั ดท าแผนชุ มชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. กลุม่ เป้าหมาย
ชุมชน/หมู่บ้าน/ตาบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุม ประชาคม เพื่อ กาหนดทิ ศทาง นโยบาย หรือ แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ นด้ ว ยความสมัค รใจ ตามวั นเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นา และครอบคลุมจานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3) นาผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
4) ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีป ระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่ วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงาน

ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รู ป ธรรม ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารงานองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านบึง ให้ เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3) เพื่อ เป็น การเฝ้า ระวัง การทุจ ริต ในการบริห ารจัด การตามภารกิจ ของ องค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลบ้ านบึ ง
4. กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3) จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านบึง สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
9) เผยแพร่ ผ ลการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ นให้ ประชาชนทราบ ผ่ านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการติด ตามประเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการ และร่ ว มปรั บปรุง แก้ ไ ข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริ ห ารราชการของหน่ ว ยงานให้ เป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล โปร่ งใส
จึงได้จัดทามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ แก่ ป ระชาชน รวมทั้ งพั ฒ นาปรั บ ปรุ งขั้ นตอน ช่อ งทางการร้อ งเรี ยน กระบวนการจัด การแก้ ไขปัญ หา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านบึง
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุม่ เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านบึง เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านบึง
- กากับ ติ ดตามให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งจัด ให้ มีก ารประชาสั มพั นธ์เ ผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้ ห น่ ว ยงานที่รั บผิ ด ชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทาการร้ องเรี ย น รายละเอีย ดขั้น ตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่ ว นงานที่รับผิ ดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กาหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ฯลฯ
4) จั ดทาคู่มือปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การรับเรื่ องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรีย นการทุจริ ต แนวทางดาเนิน การต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านบึง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกาหนดกาหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น พร้ อ มระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไ ข
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น พร้ อ มปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไ ข
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทราบช่ อ งทางในการร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น
และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้ องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน
การทุจริต

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น เป็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคส าคั ญ ในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้ องดี กว่ าส่ วนรวม การยกย่ องเชิ ด ชู ค นรวย การแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการเป็ น พรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง
และยั ง มองเห็ น ว่ า การทุ จ ริ ต เป็ น เรื่ อ งปกติ ทั่ ว ไปที่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนคุ้ ม ค่ า หรื อ ในบ างกรณี ก็ ล ะเลย
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุ จริต จึงได้จัดทา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึง ส่ งเสริ มสิ ท ธิใ นการรั บ รู้ แ ละเข้ าถึ ง ข้อ มู ล ข่า วสารเพื่อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพั นธ์ ณ ที่ทาการ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4) สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ภ าคประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น
ผลลัพธ์
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
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################################################################################

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

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน

ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็น กลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริห ารงานในหน่ว ยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ ไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานที่ ก าหนดขึ้ น และพั ฒ นาให้ ร ะบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อ ให้อ งค์ก รมีแ นวทางในการกาหนดระบบการควบคุม ภายในให้เ ป็น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
และเหมาะสมกับ การปฏิบัติง านในหน่ว ยงาน จึง ได้กาหนดกิจ กรรมการติด ตามประเมิน ผลการควบคุม
ภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ท าให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) เพื่อ ให้ การควบคุ มภายในขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านบึ ง เป็ นไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการควบคุมภายในตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย
(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4)
(3) การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของภารกิ จ ตามกฎหมายที่ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ระดั บความพึ งพอใจของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องในการจั ดท ารายงานการประเมิ นผลการควบคุ มภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ลดลงร้อยละ 5
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กาหนดเป้ าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นาผลการ
ประเมิ น ITA ไปก าหนดตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายไว้ ว่ า หน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น ITA ทั้ ง หมด
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัด
ไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัช นีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กาหนดแผนป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง
ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็น หน่วยงานหลั กในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกาหนดดาเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านบึง เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
4. กลุม่ เป้าหมาย
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ทุกหน่วยงาน (สานักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน)
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) จัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทางานดาเนินการประเมินความเสี่ยงการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต
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4) คณะทางานดาเนินการจัดทานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
5) ดาเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และช่องทางอื่นๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจมาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จานวน 1 ชุด
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึงลดลง
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริ มความรู้ ด้า นกฎ ระเบี ยบ และกฎหมายที่เ กี่ยวข้องสาหรั บผู้บริ หาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ ห ารจั ดการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีก ฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อ นไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติ มเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้ บ ริห ารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ บริห ารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้ กระทาผิ ดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสี ย หายแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และทาให้ การแก้ ไขปั ญหาของประชาชนหรื อการพัฒ นาท้ องถิ่ น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่ ว นรวม และแนวทางการปฏิ บั ติ ส าหรั บ เจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ เรื่ อ งการรับ ทรั พย์ สิ น หรื อ ประโยชน์อื่ นใดของ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รวมทั้ ง กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุม่ เป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการ/แผนงาน
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
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3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทากาหนดการ ประสานวิทยากร จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกาหนดการ
5) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สาหรับผู้ร้องเรียน

ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านบึง
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ นั บ วั น ยิ่ ง จะทวี ค วามรุ น แรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือ นต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบ้า นบึง มีน โยบายใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการบริห ารงาน
ส่ง เสริม ให้ภ าคประชาชนเข้า มามีส่ว นร่ว มโดยเปิด โอกาสให้บุค ลากรภายในขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น และประชาชนสามารถเสนอเรื่อ งร้อ งเรีย น แจ้ง เบาะแส เสนอข้อ คิด เห็น เกี่ย วกับ การทุจ ริต
ขององค์ก ร จึง ได้ ดาเนิน การจัด ทามาตรการจัด ให้มีร ะบบและช่อ งทางการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ
การทุจ ริ ตขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นบึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สาหรับบุคลากร
และประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่ องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. กลุม่ เป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
5. วิธีดาเนินการ
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การ
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดาเนิ นการให้ มีเจ้าหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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3) ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
4) ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านบึง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสาหรับ
ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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