องค์ก
าร

ารส่วน ตําบล

ก้ว
บ่อแ

บ รหิ

แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตเพือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว
อําเภอนาคู

จังหวัดกาฬสินธุ ์

คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป (๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนในป พ.ศ. ๒๕๘๐ กลาวคือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไววา
ในป ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววา หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด
โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนไมต่ํา
กวา ๕๘ คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองที่
มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่น และเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชน
ของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น
สํานักงาน ป.ป.ช. มุงสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยางตอเนื่องควบคูไปกับการปองกันการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเปน
เครื่องมือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ โดยไดพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ใหมีความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
แผนระดับที่ ๑ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
/-๒- แผนระดับที่ ๒....

-๒แผนระดับที่ ๒ สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในสวนยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว าดวยความ
มั่นคงแหงชาติ ในสวนเปาหมายที่ใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชีว้ ัด คือ คาดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ คือแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนํา
หลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหบรรลุคา เปาหมาย
ของแผนแมบทฯที่กําหนดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ ๑๐๐ ) ตอง
ไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index-CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือไดคะแนนไมตํากวา ๕๗ คะแนนนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
จึงไดจัดทําแผนปองกันและปราบปราบการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา ดวยการต อตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และใชเปนกรอบในการดําเนินงานและปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ ๑ บทนํา ประกอบดวย
๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร
๒ หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๔ เปาหมาย
๕ ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ ๕ ป
(พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐ ) แยกตาม ๔ มิติ

๑ – ๑๑
๑๒ – ๑๓
๑๓
๑๓
๑๓ – ๑๔

๑๕ – ๑๘

สวนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
มิติที่ ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริต
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง ๑๙ – ๒๓
ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๒ การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
๒๓ – ๒๖
ในทองถิ่น
๑.๓ การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
๒๖ – ๒๗
มิติที่ ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส
๒.๑ การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
๒.๓ มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน
๓.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

๒๗ - ๒๙
๒๙ –๓๑
๓๑ -๓๕
๓๕ – ๓๗
๓๘ – ๔๐
๔๐ – ๔๑

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
๔๒ – ๔๕
ความเสี่ยงการทุจริต
๔.๒ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
๔๕ – ๔๙
๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
๔๙ – ๕๐

ส่ วนที 1
บทนํา
๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร
สถานการณการทุจริตคอรรัปชัน คือการใชอํานาจหรืออิทธิพลในตําแหนงหนาที่ที่ตนเองมีอยูเพื่อเอื้อ
ประโยชนใหแกตนเอง ญาติ พี่นองและพวกพอง การทุจริตเปนปรากฏการณทางสังคมที่มีความสลับซับซอน ซึ่งใน
การแกไขปญหาการทุจริตในสังคมไทย องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) มีความ
เห็นวาจําเปนตองดําเนินการเปนกรณีพิเศษ กลาวคือตองมีการออกแบบมาตรการแกไขปญหาการทุจริตเปนการ
เฉพาะประเทศ โดยจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหปญหาอยางรอบดาน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับสาเหตุ
การทุจริตและลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงตองพิจารณาปญหาบนพื้นฐานของความ
เปนจริงและความสัมพันธเชื่อมโยงกับองคกรหรือโครงสรางทางสถาบันของชาติที่มอี ํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการดําเนินมาตรการดังกลาวดวย สําหรับประเทศไทย
การทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทํานิติกรรมกับตางประเทศ รวมทั้งการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้นการทุจริตมีอยูในระดับตั้งแตการเมืองใน
ระดับประเทศ ระดับทองถิ่น ระดับขาราชการ ทั้งฝายพลเรือน ทหาร ตํารวจ ตลอดจน การทุจริตในภาคเอกชน
ซึ่งเขามารวมงานกับภาครัฐ การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ประเภทหนึ่งเพราะเปนการ
แสวงหาประโยชนสว นบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่แทรกแซง
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอสวนรวม และทําใหผลประโยชนของ
องคกรหนวยงาน และสังคมตองสูญเสียไป เชน ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการและความเปนธรรม
เพื่อเปนการขับเคลื่อนกลไกภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสวนราชการ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพือ่ สกัดกันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจาก การใหพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานดานอื่น ๆ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงเห็นความจําเปน
ที่ตอ งมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดใหความสําคัญและถือเปนนโยบายขององคกร ดวยการสั่งการใหมีการวาง
ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขึ้นในหนวบงาน
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากร
ขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชในองคกร
จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริต
ที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหาย
ที่นอ ยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดย
ใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา การประเมินความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ใชในการคนหา หรือระบุจุดออน
(Weakness) ของระบบตางๆ ภายในองคกรที่อาจเปนชองใหเกิดการทุจริต
/-๒- และเปนการ.....

-๒และเปนการมุงหาความเปนไปได (potential) จะเกิดการกระทําการทุจริตในอนาคตหรือแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกันการทุจริต
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
๑.๑ วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดและสามารถควบคุมได ตรวจสอบไดอยางมีระบบ
๒) เพื่อกําหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย างตอเนือ่ ง
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันในการบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
๔) เพื่อใหบุคลากรไดรับรู ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางเปนระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกําหนดประเด็น
วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสีย่ งของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่ง
เปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่มปี ระสิทธิภาพตอไป
๑.๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร
การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยงกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ
การเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู
และยอมรับจากผูที่เกี่ยวของ (ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปนใน
ลักษณะกํากับติดตามความเสีย่ งเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision
๑.๓ กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓
(Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เปนมาตรฐาน ที่ไดรับการยอม
รับมาตั้งแตเริ่มออกประกาศใชเมื่อป ๑๙๙๒ สําหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๗
หลักการ ดังนี้
องคประกอบที่ ๑ : สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
หลักการที่ ๑ -องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักการที่ ๒ -คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล
หลักการที่ ๓ -คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน
หลักการที่ ๔-องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน
หลักการที่ ๕ -องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน
องคประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ ๖ กําาหนดเปาหมายชัดเจน
หลักการที่ ๗ -ระบุและวิเคราะหความเสียงอยางครอบคลุม
หลักการที่ ๘-พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
หลักการที่ ๙ -ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอการควบคุมภายใน
/-๓- องคประกอบที่ ๓....

-๓องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
หลักการที่ ๑๐ -ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
หลักการที่ ๑๑ -พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม
หลักการที่ ๑๒-ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได
องคประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
หลักการที่ ๑๓ องคกรมีขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ
หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได
หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอการควบคุม
ภายใน
องคประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
หลักการที่ ๑๖ -ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการที่ ๑๗ -ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม
ทั้งนี้ องคประกอบการควบคุมในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง Present & Function
(มีอยูจริงและนําไปปฏิบัติได) อีกทั้งทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการ ควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล สําหรับแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเนนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องคประกอบ
ที่ ๒ หลักการที่ ๘ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนหลัก
กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้
 Corrective : แกไขปญหาที่เคยรับรูวาเกิด สิ่งที่มีประวัติอยูแลว ทําอยางไรจะไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีก
 Detective : เฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทําอยางไรจะตรวจพบ ตองสอดสอง
ตั้งแตแรก ตั้งขอบงชี้บางเรื่องที่นาสงสัยทําการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือใหขอมูลเบาะแสนั้นแกผูบริหาร
 Preventive : ปองกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นําไปสูการสุมเสี่ยงตอการกระทําผิด ในสวน
ที่พฤติกรรมที่เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายไดวา มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ําอีก (Known Factor) ทั้งที่รูวาทําไป
มีความเสี่ยงตอการทุจริต จะตองหลีกเลี่ยงดวยการปรับ Workflow ใหม ไมเปดชองวางใหการทุจริต เขามาไดอีก
 Forecasting : การพยากรณประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกัน ปองปรามลวงหนา
ในเรื่องประเด็นที่ไมคนุ เคย ในสวนที่เปนปจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนา ในอนาคต
(UnknownFactor)
๑.๔ องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต
องคประกอบหรือปจจัยที่นําไปสูการทุจริต ประกอบดวย Pressure/Incentive หรือแรงผลักดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุมภายใน
ขององคกรมีจุดออน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทํา ตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการ
ทุจริต(Fraud Triangle)
องคประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต
(The Fraud Triangle)
Financial Pressure

Rationalization
Opportunity

/-๔- ๑.๕ ขอขเขต....

-๔๑.๕ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบงประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเปน ๓ ดาน ดังนี้
๑.๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน วยงานที่มีภารกิจ
ใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๑.๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
๑.๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
๑.๖. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดประเมินความเสี่ยงการทุกจริต
แบงเปน ๓ ดาน
(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
เพื่อใหการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สรางมาตรการในปองกันและการลดโอกาส
การทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
พิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
๑.๖.๑ เกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบาย
๕
สูงมาก
โอกาสเกิดการทุจริตมากกวา ๕ ครั้งตอป
๔
สูง
โอกาสที่เกิดการทุจริตไมเกิน ๔ ครั้งตอป
๓
ปานกลาง
โอกาสเกิดการทุจริตไมเกิน ๓ ครั้งตอป
๒
นอย
โอกาสเกิดการทุจริตไมเกิน ๒ ครั้งตอป
๑
นอยมากถึงไมมี
โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งตอป
ระดับ
๕
๔
๓
๒
๑

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ผลกระทบ
สูงมาก
กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
สูง
กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
ปานกลาง
กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
นอย
กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ํา
นอยมากถึงไมมี
กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ํามาก
/-๕- ๑.๖.๒ การประเมิน....

-๕๑.๖.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสีย่ ง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแตละสาเหตุ
(โอกาส x ผลกระทบ)และนํามาจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยงการทุจริต Risk score
โอกาสเกิด
๕
๔
๓
๒
๑

๑
สูง
ต่าํ
ต่าํ
ต่าํ
ต่าํ

๒
สูง
สูง
ต่าํ
ต่าํ
ต่าํ

ผลกระทบ
๓
สูงมาก
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

๔
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

๕
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุรายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตวามี
รูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแตละขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานทั้ง ๓ ดานดังนี้ ดานนที่ ๑ ความ
เสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช
อํานาจและตําแหนงหนาที่และ ดานที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการ
บริหารจัดการทรัพยากร โดยการคนหาความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดขึ้นสูง มีประวัติอยูแลว
(Known Factor ) และไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามีโอกาสเกิด
(Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้ เปนการตั้งสมมุติฐานหรือ เปนการพยากรณลว งหนาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพิ่มเติม (Scenario) เปนการมองขอมูลไปขางหนา(Forward looking information)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
ที่

ดานที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๑

การออกใบอนุญาต

เรียกรับผลประโยชนจากผูข อใบอนุญาต

๒

การเขียนแบบแปลน
ประกอบการขออนุญาต

รับจางเขียนแบบเอง ตรวจสอบแบบแปลนเอง

๓
๔

Risk score (Lx I)
Likelihood Impact) Risk score
๒
๓
๖

๒

๓

๖

การตรวจสถานที่ประกอบการ เรียกรับผลประโยชนเพื่อเอื้อประโยชนใหกับ
ผูขออนุญาตบางรายที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

๒

๓

๖

การดําเนินการยื่นคําขอ
อนุญาต

๓

๒

๖

ไมมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนอาจกอใหเกิด การ
เรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการอนุญาต

/-๖- ดานที่ ๒......

-๖ที่
๑
๒
๓
๔

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ดานที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
Risk score (Lx I)
Likelihood Impact) Risk score
การสนับสนุน ใหทุนการศึกษา พิจารณาเงินทุนสนับสนุน การใหความ
ชวยเหลือ การใหทุนการศึกษาใหกับพรรคพวก
เครือญาติตนเอง
๔
๓
๑๒
การบริหารงานบุคคล
การซื้อขายตําแหนง การประเมินความดี
ความชอบ การแตงตั้ง การโยกยาย การ
ดําเนินการทางวินัย
๓
๔
๑๒
การบรรจุและแตงตั้ง
เรียกรับผลประโยชน เพื่อรับพนักงานเขา
ทํางาน
๓
๔
๑๒
การจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณลงในพื้นทีห่ รือโครงการ
ที่มีผลประโยชนทับซอน หรือมีผลประโยชนใน
ภายหลัง

๓

๓

๙

ดานที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
Risk score (Lx I)
Likelihood Impact) Risk score
การเบิกเงินราชการตามสิทธิ
การเบิกเงินคาลวงเวลา คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง
เปนเท็จ
คาพาหนะ คาที่พัก เปนเท็จ
๔
๓
๑๒
การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง

การเติมน้ํามันไมครบตามใบสั่งจาย สวนน้ํามันที่
เหลือนําไปใสถังหรือถอนเปนเงิน

๒

๔

๘

การสืบราคาที่กําหนดวาตอง ๓ รายขึ้นไป อาจ
ไมมีการสืบราคาจากผูประกอบการจริง

๓

๔

๑๒

การกําหนด TOR คุณลักษณะ
ของสินคา

กําหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ หรือ
“ล็อกสเปค”เพื่อเอือ้ ประโยชนตอผูขายบางราย

๓

๔

๑๒

การตรวจรับงานจาง

ตรวจรับงานจางไมเปนไปตามรูปแบบรายการ
โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากผูรับจาง

๓

๔

๑๒

การจัดซื้อจัดจาง

๑.๗ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ทั้ง ๓ ดานดังนี้ ดานที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดานที่ ๒ ความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่และ ดานที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของ
การใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร และไดนาํ ผลการประเมินความเสีย่ งการทุจริตมาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
/-๗- แผนการประเมิน....

-๗แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑

๒

๓

ประเด็น/ขั้นตอน
ขบวนการ
ดําเนินงาน

เหตุการณความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
อาจจะเกิดขึ้น
ผลกระทบ/กระตุนให
เกิดการทุจริต

การควบคุม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของ

การออกใบอนุญาต การยื่นคํารองขอ
ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการตางๆ

เจาหนาที่เรียกรับ
ผลประโยชนเพื่อ
แลกกับการอํานวย
ความสะดวกใหกับผู
ขอใบอนุญาต

ผูประกอบการเสนอ
ผลประโยชนตอบแทน

ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล

การเขียนแบบ
การพิจารณา
แปลนประกอบการ ตรวจสอบแบบ
ขออนุญาต
แปลนโครงการ
กอสรางวาถูกตาม
ระเบียบกฎหมาย

ผูตรวจสอบแบบ
แปลน เปนผูรบั จาง
เขียนแบบแปลนเอง

เนื่องจากขาดแคลน
วิศวกรออกแบบแปลน

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

การตรวจสถานที่
ประกอบการ

เรียกรับผลประโยชน ผูประกอบการเสนอ
เพื่อเอื้อประโยชน
ผลประโยชนตอบแทน
ใหกับผูขออนุญาต
บางรายที่สถานที่
ประกอบการไม
เปนไปตามกฎหมาย

ตรวจสอบสถานที่
ประกอบการวา
เปนไปตาม
หลักเกณฑที่
ระเบียบกฎหมาย
กําหนด

คูมือการปฏิบตั ิงานของ
เจาหนาที่ ในการออก
ใบอนุญาต ในเรื่องนั้นๆ

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการปองกันเพื่อ
ไมใหเกิดการทุจริต

(Risk score)

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ผูบังคับบัญชาควบคุม
กํากับตรวจสอบ การ
ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด
ผูบังคับบัญชาควบคุม
กํากับตรวจสอบ การ
ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด
ผูบังคับบัญชาควบคุม
กํากับตรวจสอบ การ
ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด อบต.
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง

กองชาง

สํานักปลัด อบต.
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง

-๘ลําดับ โครงการ/
ที่
กิจกรรม

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน เหตุการณความ ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
การควบคุม
ประเมินระดับของความ มาตรการปองกันเพื่อ
ขบวนการ
เสี่ยงอาจจะ
ผลกระทบ/กระตุน ระเบียบที่เกี่ยวของ เสี่ยง
ไมใหเกิดการทุจริต
ดําเนินงาน
เกิดขึ้น
ใหเกิดการทุจริต
(Risk score)
ขบวนงานที่ไมได เรียกรับสินบนเพื่อ ผูขออนุญาตตองการ คูมือการปฏิบตั ิงานของ
ผูบังคับบัญชาควบคุม
เจ
า
หน
า
ที
่
ในการออก
กําหนด
ความรวดเร็วใน ใบอนุญาตเรงดวน
กํากับตรวจสอบ การ
ใบอนุ
ญ
าต
ในเรื
อ
่
งนั
น
้
ๆ
ระยะเวลาไว
การอนุญาต
ต่ํา
ดําเนินการใหเปนไป
ชัดเจน
ตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด

๔

ระยะเวลาการ
ออกใบอนุญาต

๕

โครงการกองทุน การพิจารณา
เศรษฐกิจชุมชน อนุมัตเิ งินกูยืม

๖

การบริหารงาน
บุคคล

การสรรหา การ
บรรจุแตงตั้ง
การโยกยาย
พนักงานสวน
ตําบล

พิจารณาอนุมัติ
เงินกูยืมใหกลุม
อาชีพที่เปนพรรค
พวก เครือญาติ
ตนเอง

เนื่องจากเจาหนาที่
เปนคนในพื้นที่ยอม
มีเครือญาติ พี่นอง
พวกพองในพื้นที่

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการ
ดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน

มีการซื้อขาย
ตําแหนง

พนักงานสวนตําบล
ตองการยายมาอยู
กับครอบครัวตาม
ภูมิลําเนา

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๔๔๒

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด อบต.
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง

สูง

ประกาศกําหนด
หลักเกณฑการกูยืม
สํานักปลัด
เงินกองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนใหชัดเจนแจงให
ประชาชนทราบ

สูง

ประกาศ การรับโอน
พนักงานสวนตําบล
อยางเปดเผย

สํานักปลัด

-๙แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลําดับ โครงการ/
ประเด็น/ขั้นตอน เหตุการณความ ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
การควบคุม
ประเมินระดับของ
มาตรการปองกันเพื่อ
ที่
กิจกรรม
ขบวนการ
เสี่ยงอาจจะ
ผลกระทบ/กระตุน ระเบียบที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยง
ไมใหเกิดการทุจริต
ดําเนินงาน
เกิดขึ้น
ใหเกิดการทุจริต
(Risk score)
๗
การบรรจุแตงตั้ง การสรรหา
เรียกรับ
ความเชื่อในเรื่อง
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด
แตงตั้งกรรมการสรร
พนักงานจาง
พนักงานจาง
ผลประโยชนเพื่อ การทํางานใน
เรื่องหลักเกณฑและ
สูง
หา จากผูที่มีคุณธรรม
รับพนักงานจาง หนวยงานภาครัฐ
เงื่อนไขเงื่อนไขเกี่ยวกับ
และคุณสมบัติถูกตอง
เขาทํางาน
เปนงานที่มั่นคงและ พนักงานจาง
ตามประเบียบกฎ
มีเกียรติ
หมาสย
สรางมูลคาที่ดินหรือ
๘
การจัดสรร
การพิจารณานํา นํางบประมาณ
ระเบียบ
จัดใหมีการประชาคม
งบประมาณ
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาลง ทรัพยสินของตนเอง กระทรวงมหาดไทย
ทองถิ่น รับฟงปญหา
หรื
อ
เครื
อ
ญาติ
ใ
ห
ส
ง
ู
ขึ
น
้
ลงในขอบัญญัติ ในพื้นที่ตนเอง
วาดวยการจัดทําแผน
สูง
และความตองการของ
งบประมาณ
หรือเครือญาติ
พัฒนาทองถื่น พ.ศ.
ประชาชนสวนใหญ
๒๕๔๘และที่แกไข
มาจัดทําโครงการ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑
พัฒนา
๙
การเบิกเงิน
การเบิกเงิน
การเบิกเงิน
เนื่องจากขาด
ระเบียบ
ผูบังคับบัญชาควบคุม
ราชการตามสิทธิ คาเบี้ยเลี้ยง
ที่เปนเท็จ
ขบวนการตรวจสอบ กระทรวงมหาดไทยวา
สูง
กํากับตรวจสอบ การ
คาพาหนะ
ขอเท็จจริงในเรื่อง ดวยคาใชจา ยในการ
ดําเนินการใหเปนไป
คาที่พัก
ดังกลาว
เดินทางไปราชการของ
ตามระเบียบกฎหมาย
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
อยางเครงครัด
๒๕๕๕และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองคลัง

-๑๐ลําดับ
ที่
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็น/ขั้นตอน
ขบวนการ
ดําเนินงาน
การจัดหาพัสดุ การเบิกจายน้าํ มัน
น้ํามันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง

การจัดซื้อจัด
จาง

การกําหนดราคา
กลาง จากการสืบ
ราคาจากทองตลา
ดําหนดไวอยาง
นอย ๓ ราย
การจัดหาพัสดุ การจัดทําราง
ขอบเขตงาน
(T0R)

การจัดซื้อจัด
จาง

การตรวจรับงาน
จาง

เหตุการณความ
ปจจัยเสี่ยงที่อาจมี
เสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบ/กระตุน
ใหเกิดการทุจริต
การเติมน้ํามันไม
มีปญหาสวนตัว
ครบตามใบสั่งจาย เรื่องการเงิน
สวนที่เหลือนําไปใส
ถังหรือถอนเปนเงิน
อาจจะไมมีการสืบ
ราคาจาก
ผูประกอบการจริง

ผูประกอบการฮั้ว
รวมกันเสนอราคา
กลาง

การควบคุม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนการเอื้อ
ผูประกอบการหรือ ระเบียบ
ประโยชนแกผูขาย ผูขายเสนอ
กระทรวงการคลังวาดวย
บางราย
ผลประโยชนตอบ การจัดซื้อจัดจางและ
แทน
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตรวจรับงานจางไม ผูรับจางเสนอ
ระเบียกระทรวงการคลัง
เปนไปตามแบบรูป ผลประโยชนตอบ วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
รายการ
แทน
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเมินระดับของ
ความเสี่ยง
(Risk score)
สูง

สูง

สูง

สูง

มาตรการปองกันเพื่อ
ไมใหเกิดการทุจริต

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูบังคับบัญชาควบคุม
กํากับตรวจสอบ อัตรา
สิ้นเปลื่องน้ํามัน
รถยนตกอนอนุมัติ สั่ง
เบิกจายน้ํามัน

สํานักปลัด อบต.
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง
กองการศึกษา

ผูบังคับบัญชาควบคุม
กํากับตรวจสอบ การ
ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด
ผูบังคับบัญชาควบคุม
กํากับตรวจสอบ การ
ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย
อยางเครงครัด
สัปเปลี่ยนหมุนเวียน
คณะกรรมการตรวจ
งานจาง

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

-๑๑๑.๘ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวม
จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดานการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบอแกวพบวาปจจัยที่มีผลต
อการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดย
หลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น ลักษณะการ
ทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔ สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕ สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
๗. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลทองถิ่น
๑.๙ สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
๑ โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต
๒ สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานั้น
๔. การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจางเปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
๕ การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขา ราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอ ง
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม”รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
๖.การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
/-๑๒- ๗ มีคานิยมที่ผิด....
-๑๒-

๗ มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคา นิยมที่ผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฏหมายของบานเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๒๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริตไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวยการตอตานการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption –UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง
สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม
ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือ
กลาวไดวา เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณา
การความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตน
ไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมชิ อบกําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัด
ไววาในป ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววา หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด
โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนไมต่ํากวา
๕๘ คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐)
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจึง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรม
อยางชัดเจน ซึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ๔ มิติ
ดังนี้
/-๑๓- มติที่ ๑

-๑๓มิติที่ ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทงถิ่น
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
๓.๑ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมการสุจริตขของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผู บริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป
๒.๒ เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว เกิดความโปรงใสเปนไปตามหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓.๓ เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น ปราศจาการกอใหเกิดขอสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
๓.๔ เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๕ เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลบอแกวใหมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง
๔. เปาหมาย
๔.๑ ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ
๔.๒ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
๔.๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสว นรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๔ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
๔.๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมชิ อบจนเปนที่ยอม
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน
๕.๑ ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
๕.๒ องคการบริหารสวนตําบล สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
/-๑๔- ๕.๓ ภาคประชาชน....

-๑๔๕.๓ ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรว มคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
๕.๔ สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
๕.๕ องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ ๒
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

-๑๕-

มิติ
มติที่ ๑
การสราง
วัฒนธรรมสุจริต

รวม

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสหรับองคกรปกครองสวนทองถิน่
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๗
พ.ศ. ๒๕๖๘
๑ การเสริมสรางจิตสํานึกและ ๑.๑ มาตรการเสริมสรางพัฒนาความรูดาน
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
๑๗๕,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวน
ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
ทองถิ่นและฝายประจําของ
๑.๒ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๙

พ.ศ. ๒๕๗๐

๑๗๕,๐๐๐

๑๗๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑.๓ โครงการสงเสริมสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๑.๔ โครงการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางผูมีคุณธรรม ปฎบัติราชการดีเดน

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

มใชงบประมาณ

๒ การเสริมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประขาชนทุก
ภาคสวนในทองถิ่น

๒.๑ โครงสงเสริมการดําเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐,๔๗๐

๒๐,๔๗๐

๒๐,๔๗๐

๒๐,๔๗๐

๒๐,๔๗๐

๒.๓ มาตรการแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๓.การเสริมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

๓.๑ โครงการจิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓.๒ โครงการเขาขายพัฒนาทักษะชีวิติเด็กและ
เยาวชน ใหซอื่ สัตยสุจริต

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๙๕,๔๗๐

๒๙๕,๔๗๐

๒๙๕,๔๗๐

๒๙๕,๔๗๐

๒๙๕,๔๗๐

๓ ภารกิจ

๘ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-๑๖มิติ
มติที่ ๒
การบริหารราชการ
ดวยความโปรงใส

ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑ การเปดเผยขอมูลสาธารณะ ๑.๑ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖
ไมใชงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗
ไมใชงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘
ไมใชงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙
ไมใชงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๗๐
ไมใชงบประมาณ

๑.๒ มาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะและการ
กํากับติดตามขอมูลสาธารณะ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๒.๑.จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๒.๒ กําหนดมาตรการ NO Gift Policy

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๓.มาตรการลดการใชดุลพินิจใน ๓.๑ จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกร ไมใชงบประมาณ
ใหปฏิบตั ิหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยฺสุจริตมี
การปฏิบัติงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส

๓.๒ มาตรการจัดทําคูมอื การปฏิบตั ิงาน

ไมใชงบประมาณ

๓.๓ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงาน ในการ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ

รวม

๓ ภารกิจ

๗ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-

-

-

-

-

-๑๗มิติ
มติที่ ๓
การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๘

พ.ศ. ๒๕๖๙

พ.ศ. ๒๕๗๐

๑. การสงเสริมใหประชาชนมี ๑.๑ โครงการจัดเวที่ประชาคมจัดทํา
สวนรวมบริหารกิจการของ
แผนพัฒนาทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๒ มาตรการติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๓.สงเริมการมีสวนรวมของภาค ๓.๑ โครงการสรางเครือขายประชาชนเฝาระวัง ไมใชงบประมาณ
ประชาชนและบูรณาการทุกภาค การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนเพื่อตอตานการทุจริต
๓.๒ กิจกรรมบูรณาทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ ไมใชงบประมาณ
ทุจริต

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒ การรับฟงความคิดเห็น การ ๒.๑ กําหนดมาตรการใหมีระบบและชอง
รับสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข ทางการรองรียน/รองทุกข ใหหลากหลาย
ของประชาชน
ชองทางและมีความสะดวก รวดเร็ว
๒.๒ กําหนดมาตรการแนวทางในการจัดการ
เรื่องการรองเรียน/รองทุกข และรายงานแจงให
ผูรองเรียนทราบ

รวม

๓ ภารกิจ

๖ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-๑๘-

มิติ
มติที่ ๔
การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ
๑.การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต
บทบาทและการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน
๒ สงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

๓. มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต

รวม

๓ ภารกิจ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.ศ. ๒๕๖๗

พ.ศ. ๒๕๖๘

๑ จัดทําและรายงานการตรวจสอบ
ภายในประจําป

ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ

๒. จัดทําและรายงานระบบควบคุม
ภายใน

ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ

๓.จัดทําใหมีการบริหารจัดการบริหาร
ความเสี่ยง

ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

พ.ศ. ๒๕๗๐

ไมใช
งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาระบบทํางานรวมกัน ผูบริหาร
ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานจางและ
ไมใชงบประมาณ
ผูนําชุมชน
๒. มาตรการสงเสริมและพัฒนา
ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ศักยภาพ
ไมใชงบประมาณ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว
ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
๑. กําหนดมาตรการใหมีระบบและชอง
ทางการรองรียนการทุจริตหลากหลาย
ชองทาง และสะดวก รวดเร็จ
๒. กําหนดมาตรการแนวทางในการ
จัดการเรื่องการรองเรียนการทุจริต
๗ โครงการ/กิจกรร /มาตรการ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สวนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม/มาตรการ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
หรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ

-๑๙-

มิติที่ ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริต
๑.๑ ภารกิจตามมิติ : การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง
ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเสริมสรางพัฒนาความรูดานกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
(๑) ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริม อบรมความรูดานกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบกําหนดเปาหมายไววาประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไวว
าในป ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ เพื่อใหบรรลุผล
ดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA
ทั้งหมด โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนไม
ต่ํากวา ๕๘ คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
เพื่อเปนการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิ านสําหรับบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว พนักงานสวนตําบล ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นใหเปนผูที่มีความรู และนําความรูน้นั มาใช
ในการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบไดเปนการสรางวัฒนธรรม
การสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ราชการ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดกําหนดมาตรการเสริมสรางพัฒนาความรูดาน
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นขึ้น

(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อเสริมสรางความรูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหแกพนักงาน
สวนตําบล ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๓.๒) เพื่อสรางวัฒนธรรมปฏิบัติหนาที่ราชการใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายและยึดหลักความ
สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได
(๓.๓) เพื่อเปนการปองกันปญหาการรองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ ในหนวยงาน
(๓.๔) เพื่อเปนการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น
(๔) กลุมเปาหมาย
บุคลากรพนักงานสวนตําบล ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
สงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เขารับการฝกอบรมโครง
ฝกอบรมใหความรูเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
(๘) ผูรับผิดชอบ
นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๒๐- (๙) ผลผลิต....
-๒๐-

(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑). พนักงานสวนตําบล ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น มีความรูควบคูกับคุณธรรม
(๙.๒) การปฏิบัติราชการเปนไปตามระเบียบกฎหมายมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตได
๑.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑) ชื่อโครงการ: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) หลักการและเหตุผล/ทีมาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพือ่ เพิ่มศักยภาพบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓.๒) เพื่อใหบุคลากรทองถิ่นเขาใจประมวลจริยธรรมของขาราชการ และนําหลักจริยธรรม
คุณธรรม หลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการปฏิบัติราชการ
(๓.๓) เพือ่ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน หลักการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีดาํ เนินการ
(๕.๑) เขียนโครงการ
(๕.๒) เสนอโครงการ
(๕.๓) ดําเนินการตามโครงการ
(๖) ระยะเวลาดําเนินโครง
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
(๘) ผูรับผิดชอบโครงการ
นิติกร สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
กฎหมายที่เกี่ยวของนํามาปรับใชในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ
(๙.๒) บุคลากรมีความรูและเขาใจประมวลจริยธรรม หลักการมีคุณธรรม จริยธรรม และนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการทํางานกอใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ปองกันการทุจริต
/-๒๑- (๙.๓) บุคลากร.....

-๒๑(๙.๓) บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่ อปองกัน
การทุจริต
(๑) ชื่อโครงการ มาตรการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต
(๒) หลักการและเหตุผล
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบกําหนดเปาหมายไววาประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไวว
าในป ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ เพื่อใหบรรลุผล
ดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA
ทั้งหมด โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนไม
ต่ํากวา ๕๘ คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป
เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบล
บอแกวมีความจําเปนตองกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติของบุลากรไดยึดถือปฏิบัติราชการใหอยูกรอบคุณธรรม
จริยธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริตเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ราชการ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงได
กําหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล ผูบริหาร ฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลบอแกวยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมมความดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓.๒) เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบลผูบริหาร ฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
บอแกว ใหปฏิบัติหนาที่โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก
(๓.๓) ปองกันปญหาการรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
(๓.๔) เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
(๔) กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีดําเนินการ
( ๕.๑) กําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ดังนี้
- มาตรการเผยแพรขอ มูลตอสาธารณะ
- มาตรการใหผมู ีสวนไดสวนเสียมีสว นรวมในการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
- มาตรการปองกันการรับสินบน
- มาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี
(๕.๒) จัดทําบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการ และผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
(๕.๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
/-๒๒- (๖) ระยะเวลา....
-๒๒-

(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิตกรสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
(๙.๒) ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๑.๑.๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลพนักงานจางผูมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติราชการดีเดน
(๑) ชื่อโครงการ โครงการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลพนักงานจางผูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติ
ราชการดีเดน
(๒) หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและ
เปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมี
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่นโดย
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึง
ขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน หาก
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรมปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมี
จิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความ
เจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึ งไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
( ๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพือ่ สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
(๓.๒) เพือ่ เปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ
(๓.๓) เพือ่ เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล
(๓.๔) เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง
(๓.๕) เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
/-๒๓- (๔) กลุมเปาหมาย....

-๒๓(๔) กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
- ประเภทบริหารอํานวยการ
- ประเภทพนักงานสวนตําบล
- ประเภทพนักงานจาง
(๕) วิธีการดําเนินการ
(๕.๑) เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(๕.๒) ประกาศแจงเพื่อใหพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ
วัตถุประสงคของโครงการ
(๕.๓) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวผูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติราชการดีเดน
(๕.๔) ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๖
(๕.๕) ดําเนินการตามโครงการ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบโครงการ
นิติกร สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีความภาคภูมิใจ
ในการไดรับการเชิดชูเกียรติ
(๙.๒) พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
(๙.๓) พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผนดินดวยการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี
๑.๒ ภารกิจ : การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
๑.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(ผักหวานสรางรายได ครอบครัวสุขสันต ชุมชนยั่งยื่น)
/-๒๔- (๒) หลักการและ....

-๒๔(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับปวงชนขาวไทยไวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตโดยใหตั้งมั่นอยูในความพออยู
พอกิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถใชไดกับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ไมเวนแมแตเกษตรกร
โดยเฉพาะในยุคที่วิกฤติ พิษภัยจากสารเคมี สงผลกระทบตอเกษตรกรและผูบริโภครวมทั้งปญหาดินเสื่อมโทรมจากการ
ใชสารเคมีเกินความจําเปนภูมิปญ
 ญาเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนทางเลือกที่ยั้งยืนในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตลอดจนสรางความปลอดภัยตอผูบริโภคและผูผลิต
เกษตรอินทรียเปนหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่นําไปสูหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสามารถประยุกตใชวัสดุรอบๆ ตัวมา
ทําใหเกิดประโยชนเปนการลดตนทุนการผลิตไดดีทเี ดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่ราคาสารเคมีทางการเกษตร
และปุยเคมีมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถาสามารถลดตนทุนการผลิตสวนนี้ไดมากเทาไร ก็ยิ่งเปนผลดีตอ ตัว
เกษตรกรเอง เพราะนั้นจะเปนตัวบงชี้ถึงรายไดที่จะกลับมานั้นเอง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ผักหวานสรางรายไดครอบครัวสุขสันต
ชุมชนยั่งยื่น) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวคิด “การทําการเกษตร แบบวิถีพอเพียง” เพื่อส งเสริมให
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แบบยั่งยืนตอไป
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหประชาชนในตําบลบอแกวดําเนินชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
(๓.๒) เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหเกษตรกรอนุรักษผักหวานซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของทองถิ่น
(๓.๓) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในการเพาะพัฒนาขยายพันธุผักหวานปา
(๓.๔) เพื่อสรางอาชีพเสริมรายไดใหกับเกษตรพึ่งพาตนเองได พอมี พออยูและพอกิน
(๔) กลุมเปาหมาย
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลบอแกว จํานวน ๑๕๔ คน
(๕) วิธีการดําเนินการ
(๕.๑) เขียนโครงการเสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติ
(๕.๒) ประชาสัมพันธโครงการ
(๕.๓) อบรมใหความรูและลงมือปฏิบัติ
(๕.๔) ติดตามและประเมินผลโครงการ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๒๐,๔๗๐.- บาท
(๘) ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการเกษตร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ
๙.๑ ประชาชนในตําบลบอแกวดําเนินชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
๓.๒ เกษตรกรไดอนุรักษผักหวานซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของทองถิ่นไว
๓.๓ ประชาชนมีความรูในเรื่องการเพาะพัฒนาขยายพันธุผกั หวานปา
๓.๔ เกษตรมีอาชีพเสริมรายได พึ่งพาตนเองได พอมี พออยูและพอกิน
/-๒๕- ๑.๒.๑ โครงการ....

-๒๕๑.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การรักษาประโยชนสาธารณะแยกแยะผลประโยชนสว นตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
(๑) ชื่อมาตรการ : มาตรการการแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสว นรวม
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การขัดกันแหงผลประโยชนไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผา นมาโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในชวงเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศรวมทั้งสรางความ
เสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวมจากสถานการณขา งตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหกับ
ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมหรือเกิดเปน
ผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาทางโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติทางสังคม การเมืองการบริหาร
ที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนาดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงได
ดําเนินการจัดทํามาตรการการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสว นรวม ขององคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวขึ้น เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหความรูความเขาใจแก ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบอ
แกวเกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
(๓.๒) เพื่อสรางจิตสํานึกให ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
รวมกันปกปองผลประโยชนสวนรวม
(๓.๓) เพื่อสรางจิตสํานึกให ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
รวมกันรักษาสาธารณะประโยชนของสวนรวม
( ๓.๔) เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๕) เพื่อสงเสริมใหขา ราชการพนักงาน เจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
มีจิตสํานึก คานิยมและวัฒนธรรมเรื่องซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น
(๔) กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) ดําเนินการจัดทํามาตรการการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสว นตนกับผลประโยชน
สวนรวม องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕.๒) จัดทําบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ
(๕.๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกรสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/ -๒๖- (๙) ผลผลิต.....

-๒๖(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีความรูความเขาใจเรื่องการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
(๙.๒) มีมาตรการการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙.๓) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นผลประโยชน
สวนรวมรวมกันปกปองรักษาสาธารณะประโยชนของสวนรวม
(๙.๔) ผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีพฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานที่สุจริตโปรงใส
(๙.๕) ผูบริหาร ขาราชการพนักงาน เจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีจิตสํานึก
คานิยมและวัฒนธรรมเรื่องซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ภารกิจตามมิติ การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคม
(๑) ชื่อโครงการ : โครงการจิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคม
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว เปนหนวยงานหนึ่งที่มีหนาที่สงเสริมการศึกษาใหเด็กเยาวชน
ตลอดจนปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรมรูจักเสียสละเปนจิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคม
เพื่อใหการสงเสริมใหเด็กเยาวชนเปนผูมีจิตเปนอาสา รูจักเสียสละ แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม มีความซื่อสัตยสุริต จึงไดจัดทําโครงการจิตอาสาเพื่อชวยเหลือสังคมขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหเด็กมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
(๓.๒) เพื่อใหเด็กรูจักการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสว นรวม
(๓.๓) วัดหรือสถานที่ดําเนินกิจกรรมมีความสะอาดเรียบรอย
(๔) กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) สมาชิกกลุมวางแผนการดําเนินงาน
(๕.๒) สํารวจสถานที่จัดทํากิจกรรม
(๕.๓) จัดหาอุปกรณทําความสะอาด
(๕.๔) ดําเนินกิจกรรมทําความสะอาดตามวันที่กําหนด
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๘) ผูรับผิดชอบ
ผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๒๗- (๙) ผลผลิต...

-๒๗(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
๙.๑ เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
๙.๒ เด็กและเยาวชนรูจักการเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
๙.๓ วัดหรือสถานดําเนินกิจกรรมมีความสะอาดเรียบรอย
๑.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เขาคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
(๑) ชื่อโครงการ : เขาคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เด็กและเยาวชนนั้นเปนวัยเรียนรู “เด็กวันนี้คอื ผูใหญในวันหนา”การจะสรางวัฒนธรรมการสุจริต
ใหเกิดขึ้นในสังคมนั้น มีความจําเปนตองสรางจิตสํานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีตลอดจนความซื่อสัตยสุจริต
ใหตั้งแตเด็กๆ เมื่อโตขึ้นเด็กเหลานั้นก็จะมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงได
จัดทําโครงการเขาคายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนขึ้นเพื่อที่จะสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริต
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหเด็กเยาวชนไดพัฒนารางกาย จิตใจ สติปญญา เปนคนดีรบั ผิดชอบตอสังคม
(๓.๒) เพื่อใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและมีความซื่อสัตยสุจริต
(๓.๓) เพื่อใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักการเสียสละ การทํางานที่เปนทีม
(๔) กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตําบลบอแกว จํานวน ๑๐๐ คน
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) เขียนโครงการ
(๕.๒) เสนอโครงการ
(๕.๓) ดําเนินการตามโครงการ
(๕.๔) รายงานผลโครงการ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๘) ผูรับผิดชอบ
ผูชว ยเจาพนักงานศูนยเยาวชน กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีความรับผิดชอบตอสังคม
(๙.๒) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริต
(๙.๓) เด็กมีระเบียบวินัย รูจักการเสียสละ การทํางานที่เปนทีม
๒ มิติ การบริหารราชการดวยความโปรงใส
๒.๑ การเปดเผยขอมูลสารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑.๑.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ
(๑) มาตรการ : มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
/-๒๘- (๒) หลักการ.....

-๒๘(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซือ่ สัตย
สุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติขอมูลขาวสรของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการ
จัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม
ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคาและประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให
การจัดซื้อจัดจางของ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว เปนไปดวยความโปรงใสตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจึงดําเนินการจัดทําจัดทํามาตรการ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการซือ้ จัดจาง
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๒) เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
(๓.๓) เพื่อปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๔) กลุมเปาหมาย
บุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) ดําเนินการจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง องคการบริหารสวนตําบล
บอแกว
(๕.๒) จัดทําบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
(๕.๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ทางเว็ปไซต และชองทาง
ออนไลนรูปแบบอื่นๆ และชองทางที่หลากหลาย
(๙.๒) มีการเผยแพรขอ มูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนด
(๙.๓) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอ มูลการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว
(๙.๔) ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๒๙- ๒.๑.๒ โครงการ....

-๒๙๒.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การเปดเผยขอมูลสาธารณะและการกํากับติดตามขอมูลสาธารณะ
(๑) ชื่อมาตรการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการกํากับติดตามขอมูลสาธารณะ
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยรัฐบาลใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสาร การอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนประโยชนสุขตอ
ประชาชน และเกิดความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานหนวยงานของภาครัฐ ITA ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดมาตรการในการเผยแพรขอ มูล
ตอสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการเผยแพรขอ มูลตอสาธารณะขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหมีการเผยแพรขอ มูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว
เชน ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ าง
เปนตน
(๓.๒) เพื่อกํากับติดตามการเผยแพรขอ มูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ที่กําหนด
(๓.๓) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(๔) กลุมเปาหมาย
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ กองสาธารณะสุขฯองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) ดําเนินการจัดทํามาตรการเผยแพรขอ มูลตอสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕.๒) จัดทําบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ
(๕.๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกรสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็ปไซต และชองทาง
ออนไลนรูปแบบอื่นๆ และชองทางที่หลากหลาย
(๙.๒) มีการเผยแพรขอ มูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนด
(๙.๓) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอ มูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙.๔) ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๒.๒ ภารกิจตามมิติ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
๒.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(๑) มาตรการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
/-๓๐- (๒) หลักการ....

-๓๐(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริตและบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงได
ดําเนินการจัดทํา “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว บริหารงานเพื่อปองกัน
การทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๒) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๔) กลุมเปาหมาย
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปองกันการทุจริต
(๕.๒) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงาน
(๕.๓) ดําเนินการจัดทํา“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)”
(๕.๔) ประกาศใช“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” และจัดทําบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
(๕.๕) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางที่กําหนด
(๕.๖) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตามชองทางตางๆ
(๕.๗) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการป องกันการทุจริตฯ
(๕.๘) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงาน ป.ป.ช.ทางระบบรายงานและติดตามผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – PlanNACC) ทางเวปไซต
สํานักงาน ป.ป.ช.
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันการทุจริต สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐)
(๙.๒) ปองกันการทุจริตในหนวยงาน
๒.๒.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ไมรับของขวัญของกํานัล (NO Gift Policy)
(๑) มาตรการ : มาตรการ NO Gift Policy
/-๓๑- (๒) หลักการ....

-๓๑(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
เห็นแกประโยชนสว นรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสูเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐ หรือผูบังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเปนตัวอยาง
ในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปะละเลยไมดําเนินการถือเปนความผิดวินยั หรือความผิด
ทางอาญา องคการบริหารสวนตําบลบอแกวเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท
องถิ่น และมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหาร
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพือ่
หลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนําไปสู การเลือกปฏิบัติ
หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๒) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรทองถิ่น ของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๔) กลุมเปาหมาย
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิน่ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) ดําเนินการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy
(๕.๒) จัดทําบันทึกแจงเวียนใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
(๕.๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีประกาศใชมาตรการ NO Gift Policy
(๙.๒) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวปฏิบัติตน
ตามแนวทางมาตรการ NO Gift Policy
๒.๓ ภารกิจตามมิติ มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล
/ -๓๒- (๑) กิจกรรม.....

-๓๒(๑) กิจกรรม : การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบดวย
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนด
ไววาเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีผูประเมินอิสระดําเนินการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับ
บริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ปลัดกับ
หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง หัวหนาหนวยงานกับพนักสวนตําบลพนักงานจางในสังกัดและใหมีการลงนาม
จัดทําขอตกลงทุกปเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับ
สํานัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๓.๒) เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการ
(๔) กลุมเปาหมาย
พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
จัดทําขอตกลงกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกกับปลัด ปลัดกับหัวหนาหนวยงานในสังกัดและหัวหนาหนวยงานกับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางในสังกัด
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙.๒) จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความทุจริต ความโปรงใส ความไมเปนธรรมลดลง
/-๓๓- ๒.๓.๒ โครงการ.....

-๓๓๒.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทําการและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๑) กิจกรรม : จัดทําคูมือมาตรการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึง การจัดทําบริการสาธารณะ
ที่ครอบคลุมตามอํานาจหนาที่และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆไดอยางทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ
อนุญาต และการใชอํานาจอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ
และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพือ่ ตนเองหรือพวกพอง
ทั้งนี้ตอ งปฏิบัติตอ ประชาชนในพื้นที่และผูมาประกอบกิจการในพื้นที่อยางเทาเทียมไมเลือกปฏิบัติโดยไมแบงแยก
สอดคลองกับมาตรา ๘ แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการจะตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานมี
การใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น และเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดคูมือปฏิบัตงาน
ของเจาที่ขึ้น เพื่อใชเปนมาตรฐานการบริการประชาชน
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานในภารกิจตามหนาที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ
ประชาชนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
(๓.๒) เพื่อใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ใหบริการ
(๓.๓) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได
(๔) กลุมเปาหมาย
ทุกสวนราชการที่มีงานบริการประชาชน
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําคูม ือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐาน
ที่ใชใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบ
(๕.๒) ปรับปรุงมาตรฐานขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(๕.๓) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบสารสนเทศของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๓๔- (๙) ผลผลิต....

-๓๔(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใหบริการประชาชน
(๙.๒) มีการเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน ระบุผรู ับผิดชอบ
ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
(๙.๓) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน
๒.๓.๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอชุมชนและประชาชน
(๑) มาตรการ : ออกคําสั่งมอบหมายงานขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนตําบลบอแกวเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่จัดบริการสาธารณะในการใหบริการประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจและหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
และหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ที่จะตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการประชาชน ทั้งนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากมีภารกิจที่มากมาย ไปรวมอยูที่ผบู ริหาร ไมมีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ระดับสํานัก กอง ฝาย
ซึ่งนับเปนปญหาและอุปสรรคในการใหบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการมารับ
บริการ ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดหนาที่ในการจัดระบบบริการสารธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใหมีอํานาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลใชในการบริหารงานตองเปนไปเพื่อประโยชนสขุ ของประชาชน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึง
ไดมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายงานขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
(๓.๒) เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
(๓.๓) เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ
(๔) กลุมเปาหมาย
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบข อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
(๔.๒) แจงเวียนใหทุกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ
(๔.๓) ประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบ
/-๓๕- (๖) ระยะเวลา......

-๓๕(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการใหบริการประชาชน
(๙.๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการที่รวดเร็ว
๓ มิติที่ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๓.๑ ภารกิจตามมิติ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
(๑) โครงการ : โครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทในการขับเคลื่อนการทํางานใหตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนและตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๙/๑ ไดใหความสําคัญกับประชาชน
ในฐานะรากของสังคมเปนอยางมาก จากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลและพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะในทองถิ่นดวยตนเองทั้งในดานการสงเสริมดานเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพพัฒนารายได จัดการศึกษาการสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นและอื่นๆ ทั้งกําหนดใหดําเนินการถายโอนภารกิจใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลาวคือหากเปนภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือรัฐจัดใหในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจหนาทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให
เทศบาล เมืองพัทยาและองคกรการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ขอ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ ดั
คาเปาหมายและกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
บอแกว จึงไดจัดทําโครงการทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหจัดทําจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชน
/-๓๖- (๓.๒) เพื่อใหผูนํา.....

-๓๖(๓.๒) เพื่อใหผูนําชุมชน ประชาชนและทุกภาคสวนในตําบลบอแกว ใหความสําคัญในการจัดทํา
ทบทวน แผนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๓) เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน สังคม ชุมชน หมูบานและเกิด
ธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น ในการจัดทําจัดทํา ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๔) เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทํางบประมาณประจําป
(๓.๕) เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
(๔) กลุมเปาหมาย
จัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน ระดับตําบล โดยกําหนดสัดสวนประชุมประชาคม ตําบลบอแกว
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน ๑๔ หมูบาน
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําโครงการฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ
(๕.๒) ดําเนินการตามโครงการฯ
- จัดเวทีประชาคมระดับตําบล โดยกําหนดสัดสวนประชุมประชาคม
- รวบรวมขอมูลจากการประชาคมและจากสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ
- ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
- เสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ใหความเห็นชอบ
และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
- ประชาสัมพันธแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนทั่วไปทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
จํานวน ๓๐,๐๐๐
(๘) ผูรับผิดชอบ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙.) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) การดําเนินการจัดทํา ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกวไดอยางมีประสิทธิภาพและสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชน
(๙.๒) ผูนําหมูบาน ประชาชนทั่วไป ใหความสําคัญในการจัดทํา ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙.๓) การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุด
๓.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(๑) กิจกรรม : การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
-๓๗- (๒) หลักการ.....

-๓๗(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจน
เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป เพื่อใหการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอํานวยความสะดวกตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตางๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
(๓.๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได
(๓.๓) เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
บอแกว
(๔) กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(๕.๒) จัดทําแบบแบบประเมินการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร แบบติดตาผลการดําเนินงาน
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
(๕.๓) ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวปละ ๒ ครั้ง
เปนอยางนอย
(๕.๔) เสนอผลการประเมินใหผูบริหารทองถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไขสงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินตามภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕.๕) ประกาศและเผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘X ผูรับผิดชอบ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ
๙.๑ ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข
โครงการตางๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
๙.๒ ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน
๙.๓ ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๓๘- ๓.๒ ภารกิจตามมิติ...

-๓๘๓.๒ ภารกิจตามมิติการรับฟงความคิดเห็นการรับสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
๓.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/
รองทุกข แสดงความคิดเห็น ผานชองทางที่หลากหลาย
(๑) มาตรการ : กําหนดชองทางการรองรียนรองทุกขทั่วไป
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรปั ชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสว นตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่รกั ษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย กระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา
มีการกระทําคอรรัปชั่น การปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และสอด
คลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล ดังนั้นเพื่อใหการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว เปนไปดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประสบความสําเร็จอยางเปนธรรม จึงไดจัดทํามาตรการกําหนดชองทาง
ใหประชาชนชองทางการรองเรียน รองทุกข แสดงความคิดเห็นขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหมีชองทางการรองเรียน รองทุกขแสดงความคิดเห็นของประชาชนไดสะดวกและหลากหลาย
ชองทาง
(๓.๒) เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความเห็น และมีสวนรวมในการบริหารบริหารงาน
(๓.๓) เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดสะดวก
(๔) กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) ดําเนินการกําหนดชองทางการรองเรียน/รองทุกขและแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่สะดวก
และหลากหลายชองทาง
(๕.๒) แตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
(๕.๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) ประชาชนมีชองทางรองเรียน/รองทุกขและแสดงความคิดเห็นที่สะดวกและหลากหลายชองทาง
(๙.๒) องคการบริหารสวนตําบลบอแกว รับทราบปญหาและความตองการของประชาชนและนําปญหา
ความตองการนั้นมาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
(๙.๓) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๓๙- ๓.๒.๒ โครงการ....

-๓๙๓.๒.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขทั่วไปและการแจงรายงานเปนลายลักษณ
อักษรใหประชาชนผูรอ งเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรอง
เรียน/รองทุกข
(๑) กิจกรรม : กําหนดมาตรการ/คูมือปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกขท่วั ไป
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ไดกําหนดวา ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติราชการอุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลว งไป ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว เปนไปดวยความถูกตอง ยุติธรรม ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประสบความสําเร็จ
อยางเปนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดกําหนดมาตรการ/คูมือในการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่อง
รองเรียนรองทุกขทั่วไปขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหหนวยงานมีคมู ือและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกขทั่วไป
(๓.๒) เพื่อใหการจัดการเรื่องรองทุกขทั่วไปเปนไปดวยความรวดเร็ว
(๓.๓) เพื่อใหหนวยงานมีมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและสามารถใชเปนขอมูลทางสถิติมาวิเคราะหปองกัน
ปญหาได
(๔) กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขทั่วไป
-รับเรื่องรองเรียน/รองทุกขทั่วไป อํานวยความสะดวกใหกับผูรองเรียน ใหมีการรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนพรอมใหความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน เพื่อใหผู
บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- กรณีไมมีมูลจะสั่งยุติเรื่อง หรือสั่งการใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร
- กรณีมีมูล ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งการใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ตามระเบียบกฎหมาย
(๕.๒) กรณีขอรองเรียนอยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของหนวยงาน ใหสงเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรง
(๕.๓) ใหแจงผลการดําเนินการและผลการพิจารณาใหผูรอ งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
(๕.๔) จัดเก็บสถิติการเรียนรองทุกขนํามาวิเคราะหปรับปรุงระบบการทํางานตอไป
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๔๐- (๙) ผลผลิต.....

-๔๐(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการที่กําหนดไว
(๙.๒) แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
(๙.๓) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๓.๓ ภารกิจตามมิติ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
๓.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชนในการปองกัน
ตรวจสอบและตอตานการทุจริต
(๑) กิจกรรม : สงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองดีกวาสวนรวมการยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิผล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอยถอยลงและยังมองเห็นวา
การทุจริตเปนเรื่องปกติท่วั ไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉยและไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว
นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใหอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน
ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สง ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดัง
กลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อสงเสริมการมีสว นรวมของภาคประชาชน
ในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดจัดทําโครงการสรางเครื่อขาย
ชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรู การตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชนรวมถึงสงเสริมสิทธิในการ
รับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน
(๓.๒) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต
(๔) กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตาํ บลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธไดแก บอรดประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ เว็ปไซต ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕.๒) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวพบประประชาชน
(๕.๓) สงเสริมใหมีการติดตามเฝาระวังตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
/-๔๑- (๘) ผูรับผิดชอบ....

-๔๑(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกรสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน
(๙.๒) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง
(๙.๓) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๓.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(๑) กิจกรรม : บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สง ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสองการทุจริต การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวน
ในการปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริตเพื่อรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและสราง
คานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อเสริมสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรว มกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยม
ในการตอตานการทุจริต
(๓.๒) เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
(๔) กลุมเปาหมาย
ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) รับสมัครสมาชิก สรางเครื่อขายการตอตานการทุจริตทุกภาคสวน จากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
(๕.๒) ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู สนับสนุนและสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต
(๕.๓) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริมสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘)ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ
๙.๑ เกิดเครือขายในและความรวมมือกันทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต
๙.๒ มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุนและสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต
/-๔๒- ๔ มิติการยกระดับ.....

-๔๒๔ มิติการยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ ภารกิจตามมิติ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๒.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
(๑) โครงการ : จัดทําแผนตรวจสอบภายในประจําป
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและเพิ่มประสิทธิผลและดูแลการมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคาอีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงจากการดําเนินการที่ผดิ พลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะตองมีการการทํา
อยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามระเบีบกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน
มาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริตและเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
(๓.๒) เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใชทรัพยากรขององคกร
เปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดขององคกร
(๓.๓) เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสําเร็จของงาน
(๔) กลุมเปาหมาย
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให มีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิด
ขอบและมีอิสระในการปฏิบัติงาน
(๕.๒) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากนอยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ
(๕.๓) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนดเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค
(๕.๔) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนําไปสูการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานและปองกันการทุจริต
/-๔๓- (๖) ระยะเวลา.....

-๔๓(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
หนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๙.๒) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการปองกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
(๙.๓) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอยางเครงครัดโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๙.๔) ปองกันการการทุจริตในหนวยงาน
๔.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
(๑) กิจกรรม : ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ระบบควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีต
ที่ผา นมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ
ไปซึ่งอาจอยูในรูปกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปที่
การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมได ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสะทอนภาพให
เห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไมคอบคลุมทั้งระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและ
การดําเนินการไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงาน
ไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอเพื่อใหองคกร
มีแนวทางในการกําหนดระบบควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน จึงไดกําหนดจัดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
(๓.๒) เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
(๓.๓) เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลงระเบียบขอบังคับ
ตางๆ อยางถูกตองครบถวน
/-๔๔- (๓.๔) เพื่อใหการ....

-๔๔(๓.๔) เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน
(๔) กลุมเปาหมาย
ทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕.) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๘ ประกอบดวย
(๕.๑.๑) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓)
(๕.๑.๒) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน ปค.๔)
(๕.๑.๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.๕)
(๕.๑.๔) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน
(ปค.๖)
(๕.๒) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ ขอ ๙
(๕.๓) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริมสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
ทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนด
(๙.๒) ปลอดการทุจริตในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
๔.๑.๓ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๑) มาตรการ : บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัด
ไววา ในป พ.ศ.๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต อยูในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือไมคะแนน
ไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววา หนวยงาน
ที่เขารวมการประเมินตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งกําหนดในแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกําหนดใหการปรับ ระบบเพื่อลดจํานวนการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาเพื่อนําไปสูเปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
/-๔๕- องคกรปกครอง.....

-๔๕องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเปนหนวยงานของรัฐภายใต
โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวน
กลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกลหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดเล็งเห็นความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่นเอง จึง
กําหนดมาตรการบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบล
บอแกวขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตในองคกร
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๒) เพื่อปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นในองคกร
(๔) กลุมเปาหมาย
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ
(๕.๒) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๕.๓) ดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การดําเนินโครงการที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต
(๕.๔) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง บนชองทางประชาสัมพันธตางๆ
(๕.๕) ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(๕.๖) รายงานผลการดําเนินการ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน
(๙.๒) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง
(๙.๓) เรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวลดลง
๔.๒ ภารกิจตามมิติ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
๔.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
(๑) โครงการ : ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยไดประสบกับภาวะวิกฤติในดานสังคมหลายอยางอันเปนผล
มาจากการเรงพัฒนาดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียวแตขาดการบํารุงสงเสริมในภาคสังคมใหเขมแข็งปญหาเหลานี้
จะเปนเรื่องเรงดวนที่ตองไดรับการแกไขโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารเขามาเสริม
โดยเนนที่การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มั่นคง ไมเสี่ยงตอความเสียหายและพนักงานสามารถปฏิบัติงานได
/-๔๖- ในระยะยาว.....

-๔๖ในระยะยาว เพื่อใหองคกรมีความนาเชื่อถือลําดับการยอมรับจากสังคมรวมทั้งความรูพื้นฐานทางจิตใจของขาราชการ
และพนักงานใหมีความสํานึกในหนาที่และมีคุณธรรมความซื่อสัตย สุจริตและใหมีความพรอมที่จะใหบริการงาน
วิชาการที่มีความยุติธรรมเหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความถูกตอง มีสติปญญารอบครอบพรอมกับยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ดังนั้น องคการปกครองสวนทองถิ่น
จึงเปนหนวยงานหลักในการใหบริการสาธารณะอาจทําใหการปฏิบัติงานมีความผิดพลาดบกพรองกระทบ
ตอสถานภาพแหงสิทธิเสรีภาพของประชาชนได จากสภาพความเปนจริงปจจุบันที่มีการทํางานเปนจํานวนมาก
ทั้งขาราชการฝายประจําและขาราชการฝายการเมืองทําใหมีความแตกตางกันทั้งแนวคิดความรูความสามารถ
การบริหารจัดการองคกรและชุมชน การเพิ่มศักยภาพโดยการฝกอบรมการประชุมสัมนาเปนสิ่งหนึ่งที่จะทําใหบุคลากรมี
ความรู ประสบการณและไดแนวคิดใหมๆ ที่จะทําใหการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้นอันจะชวยลดปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหการพัฒนางานและการประสานงานที่ดีขึ้นเปนการชวยพัฒนาศักยภาพการดําเนินการของ
องคกรใหมีความเขมแข็ง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและแกไขปญหาทองถิ่นไดอยางแทจริง
เปนที่เชื่อมั่นของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ระบบการทํางานรวมกันแบบบูรณาการขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เจาหนาที่ ผูนําชุมชน สามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชในการพัฒนาทองถิ่นได
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร สมาชิกสภา ผูนําชุมชน พนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๓.๒) เพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๓.๓) เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรูในการปฏิบัติหนาที่
(๓.๔) เพื่อเสริมสรางศักยภาพและวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน
(๓.๕) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและนําประสบการณที่ไดจากการฝกอบรมมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน
(๔) กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกวและผูนําทองถิ่น
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
(๕.๒) ติดตอประสานงานกับบุคคลหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๕.๓) ดําเนินการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ
(๕.๔) ประเมินโครงการ
(๕.๕) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(๘) ผูรับผิดชอบ
นักจัดการงานทั่วไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
/-๔๗- (๙) ผลผลิต.....

-๔๗(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
ผูนําทองถิ่น ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการทํางานรวมกัน
(๙.๒) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ผูนําทองถิ่น
ไดรับพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๙.๓) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ผูนําทองถิ่น
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาองคความรู ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองเปนตามระเบียบของทางราชการ
๔.๒.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด
(๑) กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบสภา
การตั้งกระทูและกฎหมายที่เกี่ยวของ การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาที่ของฝายบริหารเปนกลไกที่สําคัญที่ใชในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ซึ่งอํานาจในการบริหารที่มีอิสระในการดําเนินการสวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินการตางๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดกลไกลในการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบชวยลดปญหาการทุจริตสงผลตอการพัฒนาองคกรได
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร
(๓.๒) เพื่อสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น
(๔) กลุมเปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดเตรียมหองเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร กิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕.๒) จัดทําคูมือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
(๕.๓) จัดอบรม/สอดแทรกความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาทีข่ องสมาชิกสภาและความรู
ในขอบังคับการประชุมสภา การตรวจสอบสภา การตั้งกระทูและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๕.๔) แตงตั้งสมาชิกเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชนการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
ประจําป การตรวจรายงานประชุม การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เปนตน
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
/-๔๘- (๘) ผูรับผิดชอบ.....

-๔๘(๘) ผูรับผิดชอบ
นักจัดการงานทั่วไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีความรูความเขาใจบทบาทและหนาที่และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางถูกตอง
(๙.๒) สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา
๔.๓ ภารกิจตามมิติ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
๔.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสําหรับผูรอ งเรียน
(๑) มาตรการ : จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ขององคการบริหาร
สวนตําบลบอแกวที่หลากหลายชองทาง
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะความมั่นคงของชาติเปนปญหาลําดับตนๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทยไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรัปชั่น
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
รองเรียน แจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัดใหมีระบบและชอง
ทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวที่หลากหลายและสะดวกตอการ
รองเรียนการทุจริต
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรองเรียนไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๓.๒) เพื่อใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต
ในหนวยงาน
(๓.๓) เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมในการปองปรามปราบการทุจริต
(๔) กลุมเปาหมาย
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) กําหนดชองทางเกี่ยวกับการรองเรียนเรื่องการทุจริตใหหลากหลายชองทางสะดวกตอผูรองเรียน
และกําหนดเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ
(๕.๒) ประกาศเผยแพรชองทางการรองเรียนการทุจริตใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
(๕.๓) กําหนดใหมีเจาหนาที่รบั ผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคคลในองคกรที่ปฏิบัติหนาที่ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
(๕.๔) จัดทําขอมูลเชิงสถิติการรองเรียนการทุจริต
(๕.๕) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
/-๔๙- (๗) งบประมาณ....

-๔๙(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกรสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) มีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบการทุจริต
(๙.๒) ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๔.๓ ภารกิจตามมิติ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
๔.๓.๒ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเนื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑) มาตรการ : จัดทําคูม ือ/กําหนดมาตรการในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
(๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะความมั่นคงของชาติเปนปญหาลําดับตนๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทยไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรัปชั่น
องคการบริหารสวนตําบลบอบอแกว จึงนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน
แจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจึงไดดําเนินการจัดทําคูมือ/มาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวขึ้น
(๓) วัตถุประสงค
(๓.๑) เพื่อใหมีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
(๓.๒) เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใสและเปนธรรม
(๓.๓) สรางความเชือ้ มั่นใหแกประชาชนผูรองเรียนการทุจริต
(๔) กลุมเปาหมาย
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
(๕) วิธีการดําเนินงาน
(๕.๑) จัดทําคูมือหรือมาตรการในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
(๕.๒) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธคูมือ/มาตรการจัดการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วไป
(๕.๓) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
(๕.๔) รายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกวทราบ
(๕.๕) แจงผลการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตใหผูรอ งเรียนทราบ
(๕.๖) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียนเรื่องการทุจริตนํามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงการทํางาน
/-๕๐- (๖) ระยะเวลา.....

-๕๐(๖) ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
(๗) งบประมาณดําเนินการ
(ไมใชงบประมาณ)
(๘) ผูรับผิดชอบ
นิติกรสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแกว
(๙) ผลผลิต/ผลลัพธ
(๙.๑) องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีหลักเกณฑแนวทางในการจัดการเรือ่ งรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่
ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส
(๙.๒) องคการบริหารสวนตําบลบอแกวจัดการปญหาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไดอยางรวดเร็ว
(๙.๓) การรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง

