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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุ จริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผู กขาด ดั งนั้ น จึ งมีค วามเกี่ย วข้องเป็ น ห่ ว งโซ่ผ ลประโยชน์ ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริ ษัทมี การให้ สิ น บนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์ รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสาคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน
จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้ างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
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ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึ งได้ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการบริห ารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง
3.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation ) และตรวจสอบ (people’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
๓) โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนั บสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิ ทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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5.ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์ปกครองส่ว นท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption ) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 – 2564)
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจ
ตามมิติ
1.1 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนั ก แก่
บุค ลากรทั้ งข้ า ราชการ
การเมื อ งฝุ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้ อ งถิ่ น และฝุ า ย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง
1.1.1(3)โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต
1.1.2(1)มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2(2)มาตรการ “เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”
1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรูเ้ รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1.3(2)กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1.3(3) มาตรการ “จัดทาคูม่ ือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
1.1.3(4) มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ
Confict of interest”
1) โครงการส่งเสริมการใช้หญ้า
แฝกตามแนวพระราชดาริ
2)โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
3) โครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์
ดี (ข้าวอินทรีย์)
4)โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้
(เพิ่มพื้นที่สีเขียว)
5)โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

100,000
120,000

100,000
120,000

100,000
120,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

หมายเหตุ
ไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

1. การสร้าง 1.3 การสร้างจิตสานึก
สังคมที่ไม่ และความตระหนั ก แก่
ทนต่อการ เด็กและเยาวชน
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1) โครงการส่งเสริมมารยาท “ยิ้ม
ง่ายไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล”
2)โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
3)โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน
4)โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”)
มิติที่ 1
รวม
4 มาตรการ 2 กิจกรรม
12 โครงการ
2. การ
2.1 แสดงเจตจานงทาง กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
บริหาร
การเมืองในการต่อต้าน การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ราชการเพื่อ การทุจริตของผู้บริหาร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปูองกันการ
ทุจริต
2.2มาตรการสร้าง
2.2.1(1) มาตรการการสร้างความ
ความโปร่งใสในการ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติราชการ
2.2.1(2)มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”
2.2.2(1)กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2.2.2(2)กิจกรรม”การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2.2.2(3)กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2(4)โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
120,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
140,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
140,000

180,000

180,000

180,000

80,000
-

80,000
-

80,000
-

800,000

800,000

800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้
เป็นที่ประจักษ์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกการปฏิบัติ
2.2.3(2)โครงการจ้างสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
2.2.3(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดั บ
คุณภาพการบริการประชาชน”
2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลดขั้ น ตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจ อนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ ง การ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบอานาจ
ของนายกเทศมนตรี
2 . 3 . 2 ( 3 ) ม อ บ อ า นา จ เ จ้ า
พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ
2.4.1 (1)ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

9

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

2.5.1 (1) มาตรการ “จั ด ท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) กิ จ กรรม”การจั ด ท า
ข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ร าชการของ
เทศบาล
2.5.2 (1) กิ จ กรรม ให้ ค วาม
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ไ ด้
ดาเนิ น การตามอานาจหน้ า ที่เ พื่ อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ ค วาม
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2(3) มาตรการ “แต่ ง ตั้ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน”
2.5.3 (1) มาตรการ”ดาเนินการ
เกี่ ย วกั บ กั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น กรณี
บุ ค คลภายนอกหรื อ ประชาชน
กล่ า วหาเจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้ า ที่ โ ดยมิ
ชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 มาตรการ 12 กิจกรรม
3 โครงการ

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชู เ กี ย รติ แ ก่ บุ ค คล หน่ ว ยงาน
องค์ ก รดี เ ด่ น ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.3 (1) กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ประชาชนผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณี ไ ด้ ท ราบหรื อ รั บ
แจ้ ง หรื อ ตรวจสอบพบ
การทุจริต

มิติที่ 2

รวม

หมายเหตุ
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มิติ
3 การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน

ภารกิจ
ตามมิติ
3 . 1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ ข้อ มู ลข่ า วสาร
ในช่ อ งทางที่ เ ป็ น การ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความ
คิ ด เห็ น การรั บ แล ะ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.1.1 (1) มาตรการ “ปรั บ ปรุ ง
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของเทศบาล
ต าบลบ้ า นใหม่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
3.1.1(2) กิ จ กรรม “การออก
ระเบีย บจั ดตั้ งศู นย์ข้ อมู ลข่ าวสาร
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่”
3.1.1 (3) กิ จ กรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ และหลาย
หลาย”
3.1.2(2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง
พั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จั ด ให้ มี
ช่ อ งทางที่ ป ระชาชนเข้ า ถึ งข้ อ มู ล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
3 . 1 . 3 ( 2 ) โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
3.2.1(1)การด าเนิ น งานศู น ย์ รั บ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ เ ทศบาลต าบล
บ้านใหม่
3 . 2 . 2 ( 1 ) ม า ต ร กา ร ก า ห น ด
ขั้ น ต อ น / ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียน
3.2.2(2) โครงการเทศบาลตาบล
บ้านใหม่พบประชาชน
3.2.3(1)มาตรการแก้ ไ ขเหตุ
เ ดื อ ด ร้ อ น ร า ค า ญ ด้ า น ก า ร
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2.3(2)กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ
3.3 การส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3 . 3 . 1 ( 1 ) ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่
3.3.2(1)มาตรการแต่ งตั้ งตั ว แทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
3.3.3(2)มาตรการตรวจสอบโดย
ค ณ ะ กร ร ม กา ร ค ณ ะ กร ร ม กา ร
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
มิติที่ 3
รวม
6 มาตรการ 7 กิจกรรม
1 โครงการ
4. การ
4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 (1) จัดทาแผนการตรวจสอบ
เสริมสร้าง และรายงานการควบคุม ภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ
และ
ภายในตาม
2561
ปรับปรุง
คณะกรรมการตรวจเงิน 4.1.1 (2) จัดทารายงานการควบคุม
กลไกในการ แผ่นดินกาหนด
ภายใน
ตรวจสอบ
4.1.2
(1) กิ จ กรรมติ ด ตาม
การปฏิบัติ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ราชการของ
4 . 1 . 2 ( 2 ) ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม
องค์กร
ประเมิ น ผลระบบควบคุ ม ภายใน
ปกครอง
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ส่วนท้องถิ่น
4.1.2 (3) มาตรการส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม ตรวจสอบ
ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานบุ ค คล
เกี่ ย วกั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การโอน
(ย้าย)
4.2.2 (1) กิจ กรรมการมี ส่ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
รั บ การจ่ า ย และการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลตาบลบ้านใหม่

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000

400,000

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2.3 (1) กิ จ กรรมการจั ด หา
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน
4 . 3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
บทบาทการตรวจสอบ ด้ า นระเบี ย บ กฎหมายท้ อ งถิ่ น
ของสภาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝุาย
บริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบ้านใหม่

4.4 เสริ ม พลั ง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
( Community) แ ล ะ
บูร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อต่อต้านการทุจริต

มิติที่ 4

รวม

4.4.1(1) มา ตรการเ ฝู า ระวั ง
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
4.4.1(2) กิ จ กรรมการติ ด ปู า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต
4 มาตรการ 8 กิจกรรม
1 โครงการ

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรั ฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึง
เห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบั ติ งานด้ ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต มีจิ ตส านึกที่ดี ในการปฏิบั ติงานประพฤติป ฏิบัติต นเป็ นแบบอย่างที่ดีแ ก่
ประชาชน จึ ง ได้ จั ด ทาโครงการเสริ มสร้ า งคุ ณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติง านและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่ว นตัว และ
ในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน
และประเทศชาติ สร้าง จิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน
3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
2. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิ ดความสานึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
หลักการและเหตุผล
การบั น ทึกการปฏิ บั ติงานประจ าวั น โดยเฉพาะบุค ลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้างจะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
ที่ใช้ในการประเมิน ผลงานยั งส่ งผลให้ การ ประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิ จที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้ว ย
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ความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลxxx เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทา
สมุดความดีพนั กงานจ้ าง โดยให้ พนั กงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็น
การสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
เป้าหมาย
พนักงานจ้างเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
วิธีดาเนินการ
1. กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจาทุกวันและ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
2. รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย
2. มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
3. พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด

16
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒ นาและขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็ จ ทั้งด้ านคุ ณภาพ ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล องค์กรนั้นๆ ย่อ มประสบความส าเร็ จ มี ความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุ ด มการณ์ ไม่ มี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ย่ อ มท าให้ องค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทางานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรื อรั กษาผลประโยชน์ ข อง ประชาชนและประเทศชาติ แล้ ว ย่ อมนาพาองค์ กรหรื อหน่ว ยงานมุ่ งไปสู่ ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อ
เป็น การส่งเสริ มและสนั บสนุนให้บุ คลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อ
การทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลตาบลบ้านใหม่
กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จานวน 98 คน
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พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้า) ทุกวันพระ จานวน 40 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2562
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
4. เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6. วัดและประเมินผลโครงการฯ
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
3. ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร
ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่”
หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ พ.ศ. 2555
โดยกาหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
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การกระทา ประกอบกับได้มี มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายเพื่ อรั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริ ยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสั ตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือ ก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอั นเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน เทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้จัดทา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจา ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่ างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
5. เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กรข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ และงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เสริม สร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551 – 2564) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับ ความ ร่ว มมือจากฝุ ายการเมือง หน่ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
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ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้กาหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้ างองค์ค วามรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้ บริห ารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น
ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
2. เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
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1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูป ของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่า นั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้ รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับ พนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนทางาน
โดยยึ ดถือระเบี ย บ กฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่
3. เพื่ อเสริ ม สร้ างให้ ข้าราชการและเจ้า หน้าที่ข องเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มี จิตส านึ ก ค่านิ ยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
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เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการ แผ่ นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริ หารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ
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ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อัน รวมถึง การต่อต้ านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และยุ ทธศาสตร์ ช าติว่ าด้ว ยการปู องกัน และปราบปรามการทุจ ริตข้ างต้น และเพื่อ นาเครื่องมือการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะปูองกันการ
ทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึง
ได้ตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่ว นรวมไว้
เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่นาสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะ
ได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมือง
และ การบริหารที่สาคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ จึงได้จัดทามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้าง
จิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้าที่ที่จะ
ปกปูอง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
2. พื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญอันจะนามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดาเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ
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หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกเริ่มแรกเมื่อปี 2534 มีหน่วยงานต่าง ๆ รับสนองพระราชดาริดาเนินการอย่างต่อเนื่องมา
ตลอด โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ห ลั ก คือ น าหญ้ าแฝกมาใช้ ในการอนุ รัก ษ์ ดิน และน้าเพื่ อ ปูอ งกั น และแก้ ไขปัญ หา
ทรัพยกรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะดินเพื่อการเกษตรกรรมที่เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมลง
และถูกชะล้างพังทลายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
เพื่อเป็นการปฏับัติตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสนอง
นโยบายรัฐในการให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2550-2554) เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้
ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและทาความดีถวายแก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเป็นการปลูกจิตสานึกให้ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยกรดินและน้าและการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและทาความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
2. เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้าตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป้าหมาย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ลูกจ้างเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ประชาชนในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่
2. กล้าหญ้าแฝก จานวน 10,000 ต้น
วิธีดาเนินการ
1. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรม
6. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
7. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงประมาณ พ.ศ. 2562-2564
สถานที่ดาเนินการ
บริเวณคันดินกั้นสระพักตะกอน โรงกรองน้าประปา เทศบาลตาบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
งบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีและทาความดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่ร่วมรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้าตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. สามารถแก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน
4. สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า 30 ปี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐบาล ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทัน ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลรวมถึงความ
จาเป็นที่จะ ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและ ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนาวัตถุ
ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้สานึกใน คุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้ง ด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ดังกล่าวซึ่งเป็น
แนวทางที่สอดคล้องกับ สถานะการณ์ปัจจุบัน จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จะได้
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทันและนาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมอาชีเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ตาบลบ้าน
ใหม่ โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนา
ไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ซึ่งจะดาเนินการเผยแพร่ อบรม และส่งเสริมการทากิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปต่อไป
วัตถุประสงค์
1
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เกษตรกร ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐ บาล โดยการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ จากการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย สร้างรายได้
3 เพื่อให้เกษตรกรได้มีงานทา และนาความรู้จากการอบรมภาควิชาการนาไปขยายผลประกอบกิจกรรม
ในพื้นที่ทากินของตนเองอย่างยั่งยืน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรให้เป็นไป
ตามทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ที่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าหมาย
เกษตรกรหรือบุคคลในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ จานวน 30 ราย
วิธีดาเนินการ
๑ เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 เตรียมความพร้อมของการจัดโครงการฯ
3 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
5 อบรมผู้เข้าร่วมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
6 สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประสานงานกับกลุ่มองค์กรอื่นเป็นการ
เปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
7
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมให้ ก ลุ่ ม อาชี พ ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถด ารงชี พ ได้ อ ย่ า ง
เข้มแข็ง ยั่งยืน มีคุณธรรม ตามหลักการพึ่งพาตนเองและแนวทางปรัชญา
8 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงาน
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ระยะเวลาโครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ ส านักงานปลั ด เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในแผนงาน
การเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพที่มั่นคงมีงานทาในท้องถิ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการลดปัญหา
ด้านครอบครัวและด้านสังคม
2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯนาความรู้ที่ได้ไปขยายผลประกอบอาชีพในพื้นที่ทากินของตนเองอย่าง
ยั่งยืน
3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4 สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ผู้ที่สนใจและชุมชนต่างๆ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี
หลักการและเหตุผล
การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรตาบลบ้านใหม่นั้น มีพันธุ์ข้าวใช้ปลูกอยู่มากมาย การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ที่มีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรกในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยไม่
ต้องเพิ่มทุนการผลิตในส่วนที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งนี้หากได้พันธุ์ข้าวที่ดีย่อมส่งผลในการเพิ่มผลผลติข้าวต่อไร่สูง
เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั่วไป จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่
ดีเหมาะสมกับพื้นที่
การผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี
สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกาจัดวัชพืช สารจากัดโรคแมลงและศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้
เพื่อปูองกันกาจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทาให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและ
ปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย
ประกอบกับ พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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มาตรา 16 (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพและพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552 มาตรา 51 ข้อ (5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการผสมข้าวพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาว ดอกมะลิ 105
ลักษณะเป็นสีม่วงแดงแบบลูกเบอร์รี่ที่สุกแล้ว รูปร่างเมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงเป็นข้าวเจ้าจะมีลักษณะเป็นสีม่ วงเข้ม
มีความนุ่มนวลแต่ยืดหยุ่น รสชาติอมหวาน มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่าทางอาหารมากมาย ทั้งช่วยใน
เรื่องของการลดน้าหนัก เบาหวาน และต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมในหมู่ของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
ราคาจาหน่ายสูง สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงจัดทาโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดย
ส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวตาบลบ้านใหม่สามารถเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพในการปลูกข้าวต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ โดยครบวงจร
เพื่อนาไปสู่การสร้างอาชีพอย่างถูกต้อง
2 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
3 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร
4 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร
5 เพื่อจัดทาแปลงนาสาธิต เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
อินทรีย์
6 เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีใช้ในการเพาะปลูก
เป้าหมาย
1 ทาแปลงนาสาธิต เนื้อที่ 10 ไร่
2 เกษตรกรและประชาชนตาบลบ้านใหม่ที่สนใจในการปลูกข้าว จานวน 50 ราย
3 คณะผู้บริ หาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ผู้ นาชุมชนตาบลบ้านใหม่
นักเรียนนักศึกษาในเขตตาบลบ้านใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน 20 ราย
วิธีการดาเนินงาน
1 เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
2 จัดหากลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
3 จัดหาพื้นที่ในการปลูกข้าว จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และจัดหาวัตถุดิบในการจัดทาโครงการ
4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 จัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
6 จัดทาแปลงสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ามาศึกษาและทดลองปฏิบัติ
7 จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตาบลบ้านใหม่
8 ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลโครงการต่อไป
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมเทศบาลตาบลบ้านใหม่และพื้นที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 1 ในเขตตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร สานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา
งบประมาณดาเนินการ
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่ แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ โครงการการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี งบประมาณตั้งไว้
120,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อนาไปพัฒนาอาชีพต่อไป
3 สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร
4 สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร
5 มีแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ
6 เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีใช้ในการเพาะปลูก ขยายพื้นที่ประมาณ 3,000 กิโลกรัม
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว)
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับ วิถีชีวิตของมนุ ษย์ อาทิ เกิดความแห้ งแล้ ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิ มะตกใน
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ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึ งได้ร่ว มมือกันปู องกัน และแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตาบลบ้านใหม่ ประจาปี 2562” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้ อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตาบลบ้านใหม่
2. เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ประชาชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินงาน
1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อ
ปลูกต้นไม้
3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
4. ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
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5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
50,000บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทาให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากพระราชดาริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและของสังคมทุกระดับ รวมทั้งทฤษฎี
และวิธีการต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและทดลองนั้นได้ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยแล้วว่าสามารถใช้เป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
รัฐบาลปัจจุบันได้ยึดเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายบริหารประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานี้ถึงแนวทางดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความีเหตุ ผล
รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง
ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดั บ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
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สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านตาบลบ้านใหม่ได้น้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ไปปฏิบัติ โดยเทศบาลตาบลบ้านใหม่คาดหวังให้ชาวตาบลบ้านใหม่สามารถพึ่งพาตนเอง อยู่อย่างพอเพียงมี
การดารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต
2. ประชาชนสามารถดารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง
3. เพื่อเป็นต้นแบบ ของการดารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการ
ประหยัดพลังงาน
4. สามารถขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปได้
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
วิธีดาเนินงาน
1. เขียนโครงการเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ
2. ติดต่อประสานงาน
3. เตรียมความพร้อมของการจัดโครงการ
4. จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลโครงการต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 – 2564
สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบ้านใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัดเทศบาล
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งบประมาณดาเนินการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏั บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ โครงการเกเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่สามารถใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต
2. ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่สามารถดารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง
3. ประชาชนชาวตาบลบ้านใหม่สามารถเป็นต้นแบบของการดารงแบบเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการประหยัดพลังงาน
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” ประจาปี ๒๕๕๙
หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กาหนดตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเห็นชอบ โดยแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้ดาเนินการบรรจุโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผ่านการประชาคม เพื่อนาเข้าข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอ
ของจังหวัดนครราชสีมา ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” ตามหนังสือที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๓๑.๐๑/
๒๔๖๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแผนงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัด
นครราชสีมา โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” เพื่อดาเนินการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคนไทยสู่ชนรุ่นหลัง ตามคุณลักษณะนิสัย กิริยา มารยาทของคนไทย ตลอดจนการแต่งกายงามตามกาล
ดังนั้น
การดาเนินตามโครงการฯ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นการดาเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของ
เทศบาลที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๘) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราช- บัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
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มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรการบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทาโครงการ โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้ม
ง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” ทั้งนี้ได้สอดแทรกการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยด้วย เพื่อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อดาเนินการในเขตพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธี และการแต่งกาย
2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ภูมิใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3 เพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้กาหนดกลุ่มเปูาหมายของโครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่ง
กายงามตามกาล” คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จานวน ๔ โรง รวมทั้งสิ้น
๙๐ คน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)
จานวน ๒๒ คน
- โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
จานวน ๒๔ คน
- โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
จานวน ๑๗ คน
- โรงเรียนยางน้อยหัวสิบ
จานวน ๑๒ คน และ
- คณะครู และพนักงานเทศบาลประจาโครงการ
จานวน ๑๕ คน
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเปูาหมาย นักเรียน ครู และพนักงานเทศบาล ได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธี และการแต่ง
กายของไทย ประดิ ษ ฐ์ ศิ ล ปะและปฏิ บั ติ ต ามประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทยได้ ถู ก ต้ อ งสามารถน าไปปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
สถานที่ดาเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
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ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
วิธีดาเนินการ
๑ ศึกษาและสืบค้นข้อมูล ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดาเนินโครงการฯ
๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓ เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการอนุมัติ
๔ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และเอกสาร
๕ ดาเนินงานตามโครงการฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
๖ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย ตามโครงการ
ส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับมารยาทไทย/ ศาสนพิธี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” ประกวด
มารยาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถัวจ่ายในวงเงิน 120,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านใหม่
การประเมินผล
ประเมินผลสาเร็จแบบองค์โดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติ การสอบถาม สัมภาษณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2 นักเรียน ครู และพนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธี และการแต่ง
กาย มีความภูมิใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๓ นักเรียน ครู และพนักงานเทศบาล สามารถนาความรู้ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย
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ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
หลักการและเหตุผล
วั น วิ ส าขบู ช า ย่ อ มาจากค าว่ า "วิ ส าขปุ ร ณมี บู ช า" แปลว่ า "การบู ช าในวั น เพ็ ญ เดื อ น
วิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ถือเป็นวันสาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะ
เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สาคัญ คือ 1) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ 3) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่
กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสาคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542
องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุมกาหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak
Day ตามคาเรียกของชาวศรีลังกา ซึ่งหลักธรรมของพุทธเจ้าที่ชาวพุทธต้องยึดถือและนามาปฏิบัติได้แก่ 1) ความ
กตั ญ ญู คื อ การรู้ คุ ณ คน เป็ น คุ ณ ธรรมที่ คู่ กั บ ความกตเวที ซึ่ ง หมายถึ ง การตอบแทนคุ ณ ที่ มี ผู้ ท าไว้ ซึ่ ง เป็ น
เครื่องหมายของคนดี ในพระพุทธศาสนาเปรียบพระพุทธเจ้าเสมือนกับบุพการี ผู้ชี้ให้เห็นทางหลุดพ้นแห่งความ
ทุกข์ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยการทานุบารุงพระพุทธศาสนา และดารง
พระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป ๒) อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิ
สาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3) ความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลา
วันวิสาขบูชานอกจากจะเป็นวันสาคัญทางพุทธศาสนาแล้ว คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2532 กาหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจาปีของชาติ ” เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทาให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีหน้าทีบ่ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิป ญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น ดังนั้น กองการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ขึ้น เสนอขอรับการ
พิจารณาอนุมัติเพื่อดาเนินการในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซึ่งเป็น พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมซึ่งของวันวิสาขบูชา และให้ประชาชนได้ตระหนักความร่วมมือร่วมใจในการรักษาสิ่ งแวดล้อมในวันต้นไม้
แห่งชาติ
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพิธีของศาสนาพุทธ และบารุงรักษาศาสนาพุทธให้สืบต่อไป
2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสาคัญของ
วันวิสาขบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่างๆ ในการดารงชีวิต
3 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่ช่วยปรับสมดุลของชาติ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน ๒,000 คน และ
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วันดาเนินกิจกรรม ประชาชน นักเรียน ข้าราชการ ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้รู้หลักธรรมที่ควรนาไปปฏิบัติ ได้แก่ อริยสัจ 4 คือ ความจริง
อันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3) ความไม่
ประมาทคือการมีสติตลอดเวลา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นช่วยลดโลกร้อน
สถานที่ดาเนินการ
๑ เขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒ วัดศีรษะละเลิง
3 ในเขตเทศบาล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2562-2564 ดาเนินการตามจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
วิธีดาเนินการ
๑ ศึกษาและสืบค้นข้อมูล ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดาเนินโครงการฯ
๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓ เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการอนุมัติ
๔ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และเอกสาร
๕ ดาเนินงานตามโครงการฯ
- ประชาสัมพันธ์
- ประดับธงชาติธงธรรมจักร
- กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ เวียนเทียนรอบอุโบสถ
- กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ในห้วงเดือนพฤษภาคม)
๖ สรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
๗ รายงานให้อาเภอทราบต่อไป
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี หน่ว ยงานกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย
ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์กิจกรรมต่ างๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธสาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาและวันสาคัญๆ ทางศาสนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านใหม่
การประเมินผล
ประเมินผลส าเร็จ แบบองค์รวมของการเข้าร่ว มทาบุญ ณ วัดในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ การ
ดารงชีวิตประชาชนอย่างสงบและสามัคคี และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีความร่วมมือในการบารุงรักษาศาสนาพุทธ
2 เทศบาลตาบลบ้ านใหม่มีความสงบสุ ข เนื่องจากใช้หลั กธรรมคาสั่งสอนพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
3 สภาพสิ่งแวดล้อมร่มรื่นและสมดุลขึ้น
ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
หลักการและเหตุผล
โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากสถานการณ์อันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และทัศนะคติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวให้สามารถตามทันสถานการณ์ตามไปด้วย
โดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบครอบยึดถือรูปแบบตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่เพื่อความรวดเร็ว ทาให้ชีวิตความ
เป็นอยู่แบบไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นห่างเหินจากชีวิตจิตใจในปัจจุบันของคนรุ่นใหม่มาก
ขึ้น และเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อถือและปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ก็ทาให้เกิด
ความหลงผิดและสั บสนวุ่ นวายในสังคมทุกระดับชั้น และที่ห น้าเป็นห่ วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะเยาวชนไทยในยุค
ปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น ในเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติด มีความเห็นแก่ตัวและ
ไม่มีน้าใจให้แก่เพื่อนร่วมสังคม และเป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น การบริหารประเทศที่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนทาให้ประเทศชาติเสื่อมถอยล้าหลัง เป็นต้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ในอนาคต ตลอดจนได้เ ห็ น แนวทางที่จ ะช่ว ยแก้ไขปัญหาของประชาชนและของประเทศชาติ โดยใช้
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นกลยุทธ์ในการปลูกฝังศีลธรรมโดยผ่านกระบวนการบรรพชา อุปสมบท
และอบรมให้ความรู้และเกิดความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนประชาชนในสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และมีคุณธรรม
และเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าสู่ทุกชนชั้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดหลักพื้นฐานในการดารงชีวิต ที่
ถูกต้อง หลักพุทธธรรมจะเป็นตัวเชื่อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน และของเยาวชนหันเหไปในทิศทางที่ดีขึ้น และ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงต่อพระรัตนตรัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัด
บรรพชาอุปสมบทอบรมอบรมและปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้เยาวชนมีความ
เข้าใจในศีลธรรม และนาคาสอนอบรมสั่งสอนมีความเข้าใจสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และมี
ความสามัคคีกันมากขึ้น ทั้งนี้เทศบาลมุ่งหวังที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้เห็นถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของชาติ เป็นผู้ที่คนในชาติฝากชาติเพื่อให้รักษาสืบต่อไปชั่วลูกหลาน หากคนในชาติมีคุณภาพและมีศีลธรรมอันดี
งามก็ไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายใช้บังคับ เพียงใช้กฎแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจซึ่งเป็นเกาะปูองกัน
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จิตใจไม่ให้กระทาผิด อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม ดังนั้น กองการศึกษา จึงได้จัดทา
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อขอรับการอนุมัติดาเนินการในเขตพื้นที่ต่อไป
การดาเนิ น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อ น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการดาเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ที่กฎหมาย
กาหนด ดังนี้
พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ ภายให้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
(๘) บ ารุ ง ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(๑๑) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมเรียนรู้หลักธรรมคาสอนพื้นฐาน ทางพระพุทธ- ศาสนา
ตามความเหมาะสมแก่วัยสามารถน้อมนาไปพัฒนาตนเองได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถเป็นผู้นาที่ดี
มีคุณธรรมกากับใจและละอายต่อการกระทาที่ผิดศีลธรรมในทุกสถาน
๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยที่มีหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเบ้าหลอมจิตในให้เกิดสามัคคี
ธรรมในสังคม
๓. เพื่อเป็นการฝึกให้เด็ก และเยาวชนได้รู้จักภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี อยู่บนพื้ นฐานของ
ความถูกต้อง มีความสามารถในการเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณ และสามารถนาตนพร้อมสังคมสังคมไปสู่ความสงบ
สุขได้ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง
๔. เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมให้แก่เยาวชนและให้ตระหนักในฐานะที่เป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์
ที่ดีของครูอาจารย์ เพื่อที่ดีของเพื่อน เยาวชนที่ดีของเพื่อน เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ พุทธศาสนิกชนที่ดีของ
ศาสนา
๕. เพื่อให้พระสงฆ์, ประชนชน, และหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริม
คุณธรรมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน จรรโลง รักษา และสืบทอดอายุพระพุทธ
ศาสนา
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงประมาณ
เด็กและเยาวชนผู้บรรพชา จานวน ๔๓ คน พระ, ประชาชนโครงการฯ จานวน ๑๐๐ คน รวม ๑๔๓ คน
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนได้อบรมหลักธรรมคาสอน พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาจิต สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สถานที่ดาเนินการ
วัดศีรษะสิบ (บ้านหัวสิบ) ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2562-2564 และดาเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. ศึกษาข้อมูล
๒. ประสาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการดาเนินโครงการ
๒. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ
๓. ประสานจัดทาแผนปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ
๔. ดาเนินงาน แบ่งเป็น ๒ ช่วง
- ดาเนินการบรรพชา และการลาสิขา
- ดาเนินการอบรม และปฏิบัติธรรมตามโครงการ
๕. สรุปผลการดาเนินงานให้คณะผู้บริหารทราบ
งบประมาณ
งบประมาณตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เทศบาลตาบลบ้านใหม่ กอง
การศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี๒๕๕๙ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านใหม่
การติดตามประเมินผล
ประเมินผลระหว่าดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผลคาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้หลักธรรมคาสอน มีค่านิยมที่ดีงาม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาตามความเหมาะสมแก่วัยสามารถนาไปพัฒนา
ตนเองได้ และสามารถเป็นผู้นาที่ดีมีคุณธรรมกากับใจและละอายต่อการกระทาที่ผิดศีลธรรมในทุกสถาน และ
จรรโลงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง
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๒. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและตระหนักในฐานะที่เป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์
ที่ดีของครูอาจารย์ เพื่อที่ดีของเพื่อน เยาวชนที่ดีของเพื่อน เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ พุทธศาสนิกชนที่ดีของ
ศาสนา
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลบ้านใหม่ (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบั บที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา
50 เทศบาลตาบล มีอานาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล (7)
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ (8) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตาบล มีอานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปั ญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ พิจารณาเห็นความสาคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลบ้านใหม่ (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รั ปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝัง
จิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคม
ส่ ว นรวมมีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อตั ว เองในการกระท าใดๆ และพร้ อ มที่ จะเสี ยสละประโยชน์ ส่ ว นตนเพื่อ รัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
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3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลบ้านใหม่ จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่ งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กากับดูแ ลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทา
ได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่ คนทางานในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้ าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทางาน
ในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีขอ ง
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ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บริหารงานด้ว ยความ
โปร่ งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีห รือหลักธรรมาภิบาล
บัง เกิดประโยชน์ สุขแก่ป ระชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
๒. มีการประกาศเจตจานงการตอ่ ต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
๓. แผนปฏิบตั ิการปูองกันการทจุ ริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีดาเนินการ
๑. ประกาศเจตจานงทางการเมอื งในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกยี่ วข้อง
๓. จัด ตั้งคณะทางานการจดั ทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๔. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๕. จัด ทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้ งกันการทุจริต
๗. ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการปูองกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ

ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตัง้ โยก ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ)
หลักการและเหตุผล
พนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้า นใหม่ เป็นบุ คลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร และประชาชน การพั ฒ นางานขององค์ ก รจะบรรลุ ผ ลได้ ต้ อ งเริ่ ม มาจากบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2545 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2558 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป็ นไปตามหลั กคุณธรรม จริย ธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้ มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓. เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริต ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๔. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทางาน
เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. กาหนดหลักเกณฑ์ การบริห ารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง /เงิน
เดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545
๒. นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๔. ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มาตรการดาเนินงานด้านบรหิ ารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตั ิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได ้
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้ บ ริ ห าร ไม่มีก ารกระจายอานาจ หรื อมอบหมายอานาจหน้า ที่ใ นการสั่ ง การ อนุมัติ อนุญาต ไปยั งหั ว หน้ า
หน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
48(2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อานาจ
มอบหมายการปฏิบั ติร าชการให้ แก่ ร องนายกเทศมนตรีที่ ได้ รับ แต่ง ตั้ง ในการสั่ งหรือ การปฏิ บัติ ราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับ บัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย
และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
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๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓. เพือ่ เป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
๒. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๓. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ ง ล าดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชากรเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ที่รับผิดชอบ งานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๓.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
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๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๔. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อนพนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการเทศบาลตาบลบ้านใหม่ พ.ศ.
2545 ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
๒.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ ท าให้ เกิ ด ความ คุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดข้ อ ผิ ด พลาดในการเบิ ก จ่า ยเงิ น ตาม เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญ ที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้
ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
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การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมาย/ผลผลิต
1. หัวหน้าฝุายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50
วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมี อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
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เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้ อมูล การจั ดซื้ อ – จั ดจ้า ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนิ นการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ป ระชาสั มพันธ์ตามช่องทางการประชาสั มพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดน
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริ การเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็ น อ านาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของเทศบาล ติ ด ตามความคื บ หน้ า และแจ้ ง ผล การด าเนิ น การให้ ป ระชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ศูน ย์ บ ริ การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเจ้ าของเรื่ อ ง ทั้งในด้ านเอกสาร การส่ ง ต่องาน ระบบการรับ เงิ น และกาหนด
ระยะเวลาดาเนิ น การของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศช่ว ยอานวยความสะดว กในการ
ปฏิบั ติงาน ใช้ร ะบบ บั ตรคิว อัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การ
กาจั ดผั กตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยตั้งแต่แหล่ งกาเนิด การจัดการน้าเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบั ติภ ารกิจ คานึ งถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริ ต
คอร์รั่ปชัน
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วัตถุประสงค์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ
๒. เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า
, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งํา
น้
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคับ จากภารกิจ หน้ าที่ในการจั ดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความ พึง พอใจจากผู้ รั บ บริ การ จึ งต้ องมีโ ครงการส ารวจความพึง พอใจของผู้ รับ บริก าร เพื่ อให้ เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ จึงให้เทศบาลดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล
ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้ง
เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
๒. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน
๓. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
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จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
๒. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กาหนด
๓. สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
๔. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
๕. ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๖. น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การท างานด้ า นบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ งบประมาณ
18,000 บาท/ปี
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จานวน 1 ฉบับ
๒. ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ํากว่
ต่ าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้ าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม อั นเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบ
ของเจ้ าหน้ าที่ถือเป็ นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้ มาขอรับบริการและผู้ให้ บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และ ได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ
๒. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
๔. เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือกระทา
การประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
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การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลาดับคิว
๕. จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
๖. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์ /รายเดือน เพื่อนามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
๒. ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
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มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุ วัฒนธรรม เทศบาลตาบลบ้ านใหม่ จึ งได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่า ประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึง
มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๒. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
๒. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
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๓. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
๔. จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสาหรับผู้พิการ
๕. จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
๖. มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านใหม่
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
กองการศึกษา เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอีย ดที่ เกี่ย วข้ องในแต่ล ะขั้น ตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ ายสารสนเทศขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น
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เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ขององค์กรมีป ระสิ ทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผ ลการประเมินไม่ํากว่
ต่ าปีที่ผ่ านมา
เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุง กระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
๑.เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้สั้นลง
๒.ประชาชนในพื้นที่ ตาบลบ้านใหม่
๓.ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๕.ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
พืน้ ที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และ ระยะเวลาในการให้บริ การที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอานาจการ ตัดสิน ใจเกี่ยวกับ การสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ หรื อการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทา
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๔.มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
4. ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับ
สภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีป ระสิ ทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
กระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
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พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒ ดาเนินการออกคาสั่งฯ
๓. สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ มอบอานาจของนายกเทศมนตรี
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี ไว้ หลายเรื่ องหลายประการ รวมทั้งมี กฎหมายอื่น อีกหลายฉบับ ที่บัญญั ติอานาจหน้ าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการให้ มี ก ารมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้ ร องนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
๒. เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
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เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
๒. ออกค าสั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ข องนายกเทศมนตรี ใ ห้ ร องนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็
อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึง
ได้กาหนดมาตรฐานการมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป
อย่างรอบคอบ
๒. เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
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เป้าหมาย/ผลผลิต
คาสั่งนายกเทศมนตรีมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ให้กับรองนายกเทศมนตรี
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
เสนอคาสั่งเทศบาลตาบลบ้านใหม่มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใช้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง เทศบาลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคาสั่งมอบอานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุาย
บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับ ส านั ก กอง และฝุ ายต่างๆ ซึ่งเป็ น อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ทาให้ การบริการเกิดความ ล่ าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริ ต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรั ฐ ไม่มี ขั้น ตอนการปฏิบั ติง านเกิ น ความจ าเป็น ประชาชนได้รั บการอานวยความสะดวกและได้ รับ การ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
48 (2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจ
มอบหมายการปฏิบั ติร าชการให้ แก่ ร องนายกเทศมนตรีที่ ได้ รับ แต่ง ตั้ง ในการสั่ งหรือ การปฏิ บั ติ ราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
และมีอานาจหน้ าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริ หารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓. เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔. เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
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๒. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
๓. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
๒. ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปิฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม
สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดี เหล่านั้ นให้
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า
10 คน/ปี
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เว็บไซต์เทศบาลตาบลบ้านใหม่ สื่อ
สังคม (Social Media) เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญใน
การพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชี วิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอ ย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนตาบลบ้านใหม่ ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่อย่างสม่าเสมอ เทศบาลบ้านใหม่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลบ้านใหม่ โดยการมอบใบประกาศ เกียรติ
คุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลxxxมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
บ้านใหม่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการ
๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
๒. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
๓. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ยกย่ องและเชิดชูเกีย รติแก่บุคคล หน่ว ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ ทาคุณประโยชน์ห รือเข้าร่ว มใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็ น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมิ น ที่ ค านึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณสากล และวั ฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ น หลั ก รวมถึ ง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิธีการดาเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้
สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่”
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบั ติห น้ าที่ ของส่ ว นราชการต้องใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการ กากับการปฏิบัติราชการ
โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่ วนราชการเกี่ย วกับผลสั มฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึ งได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่กับปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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และหัว หน้ าส านั กปลัด /ผู้ อานวยการกอง และให้ มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก /กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก /กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก /กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 25๖๒
๔. เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก /กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดทา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่ กับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
๓. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6. การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑. ชี้แจงสานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
๓. ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
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๔. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกากับ
ดูแลและตดิ ตาม ผลการดาเนินงานดังกล่าว
๕.รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
๖.วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๗.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้
การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
5
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
1

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติร าชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เนื่องจากเห็นความสาคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็น ปัจจั ยสาคัญช่วยให้ การดาเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อาเภอ) แล้ว
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
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การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก /หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อ ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย ฝุายนิติการ
และ ดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่า วหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการ
ทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็น มาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต เพื่อความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เทศบาลตาบลบ้านใหม่มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เทศบาลตาบลบ้านใหม่มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ และองค์กรอิสระ”
หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีห น้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิ ัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลบ้านใหม่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่รวมถึงจัดทาคู่มือ ดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๒. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
๑. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๒. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั น โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ ให้ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย คู่ สั ญ ญา ประชาชนทั่ว ไป หน่ว ยงานภายนอกตลอดจนบุค ลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตาบลบ้ า นใหม่ ตามคู่ มื อ ด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของเทศบาลต าบลบ้ า นใหม่ โ ดยปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลกั เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
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หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่ง เน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทามาตรการการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระทาการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของพนักงานเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการ
๑. ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติ ราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ
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3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้ให้มีสถานที่
สาหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ให้บ ริการ ณ ศูน ย์บ ริการร่วมเทศบาลตาบลบ้านใหม่ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุ ายประชาสัมพันธ์ เป็น
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ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิ ทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารอัน เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้ว น ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 1 แห่ง
พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตาบลบ้านใหม่)
วิธีดาเนินการ
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กาหนด
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริ ย ธรรมเป็น หนึ่ งในหลั กธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐ ทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริห ารจั ดการที่ดี และส่งเสริ มองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ดังนั้น
เพื่อเสริ มสร้างให้เทศบาลตาบลบ้ านใหม่ มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
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เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม

จานวน ๑๒๐ คน

(ตัวแทนสานัก/กอง จานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จานวน ๑๑0 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย

ร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80

พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
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หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๒. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานราชการในปั จจุ บั น ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่ว นร่ว มและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้อ งถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการปูองกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
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คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ และปิดประกาศข้ อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบ้านใหม่”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ ข้อมูล ทางสื่อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๒. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
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เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลบ้านใหม่ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายประชาสัมพันธ์ สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่ อ สาร อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ต่า งๆ ที่ ทัน สมั ย และมี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง การน าเอาเทคโนโลยี ต่า งๆ เข้า มาใช้ ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และ
ยุติธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง
1. จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานของเทศบาล
2. จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
3. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4. จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
5. จัดทาภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
6. จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
7. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
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9. จัดทาของที่ระลึก
10. รถโฆษณาเคลื่อนที่
11. ปูายประชาสัมพันธ์
12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
13. จัดทา spot
14. เสียงตามสาย
15. อื่นๆ
พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

เสนออนุมัติโครงการ
ดาเนินการประชุม
มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
ติดตามและประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่เป็นตัวชี้วัด โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
2. ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและ
เร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
๑. สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-282-๗๘๓ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-282-๗๘๒
๓. ทางเว็บไซต์
๓. ทางไปรษณีย์
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่ อ งดูแ ลสั ง คมและการอยู่ ร่ ว มกัน แสดงให้ เห็ น ถึง การเปิด โอกาสให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลตาบลบ้านใหม่เคลื่อนที่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้ านใหม่เ ป็ นหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดทา โครงการเทศบาลตาบลบ้านใหม่เคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการ
ให้เทศบาลดาเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ โดย แบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน
วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
๓. ประสานงานกั บ ทุ ก กองทุ ก ฝุ า ย เพื่ อ คั ด เลื อ กกิ จ กรรมและงานในหน้ า ที่ ที่ จ ะน าไปให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด
๔. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการ
ประชาชนทั้ง ๒๒ ชุมชน ๑๒ หมู่บ้าน
๔. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๗. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน
มีนาคม 25๖๒
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งบประมาณดาเนินการ
๔๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่อย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ รั บ แจ้ ง ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ เ ดื อ ด ร้ อ นร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 3.2 เพื่อเป็นการ
บริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๒. เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบล
บ้านใหม่
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วิธีดาเนินการ
๑. จั ดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลบ้านใหม่
๔. ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการ ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๒. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
๓. ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับ ทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน

99
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๒. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านใหม่ใน
ฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบเทศบาล มี อ งค์ ก รในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาตาม ระเบี ย บ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 10 คน
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่บางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารง
ตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กาหนด
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลบ้านใหม่มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่เพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ และร่างแผนพัฒนาสี่ ปี
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
อย่ างแข็งขัน ส าหรั บ การทางานของเทศบาลตาบลบ้า นใหม่ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ ภ าค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตใน เทศบาลตาบลบ้านใหม่นั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน
วิธีการดาเนินการ
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลบ้านใหม่อย่างแข็ง
ขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาสังคม
(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทา
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ ว ยกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ เ ทศบาลในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
ดาเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่ อนาผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้น ตอนการปฏิบั ติ งาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของ ประชาชน เพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กฎหมายกาหนด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่ และ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
๓. เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๔. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)
จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(๓) ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝุายอานวยการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ
ผลการประเมินให้เทศบาลตาบลบ้านใหม่ทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
๓. จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่ สาหรับผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี
๔. ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่มอบหมาย
๕. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
๗. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๘. จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลxxxพร้อม
ตัวชี้วัด
๙. การติดตามและประเมินผล
๑๐. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

104
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลบ้านใหม่
เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้ เทศบาลตาบลบ้านใหม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
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ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งจะท าให้ ก ารปฏิ บั ติง านของเทศบาลต าบลบ้ านใหม่ เป็น ไปอย่ างถูก ต้อ งและเป็ นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
๒. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๕.เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติคณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิ น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
3. การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การจัดทารายงานการควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้ หน่ ว ยรั บ ตรวจติดตามประเมิน ผลการควบคุ มภายในที่ได้ กาหนดไว้ รายงานต่ อผู้ ก ากับ ดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ตาบลบ้านใหม่ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
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4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ ดูแล
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้ านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
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ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การดาเนิ น งานที่มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลหรื อไม่เพี ยงใด การที่ร ะบบการควบคุ มภายในของรั ฐ ยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้ ง นี้ สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการก าหนดหน้ า ที่ แ ละมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เ หมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีําซ้
่ซ้ อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ทาให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านใหม่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ
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ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก)
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับ ตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดาเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ปู อ งกั น หรื อ ลดความเสี ย หาย ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และให้ ส ามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
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1. เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการที่รั บ ผิ ดชอบจั ดทาและนาแผนการปรับ ปรุง หรือ บริ ห ารจัดการความเสี่ ย งไป
ดาเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลบ้านใหม่ (ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
ไปด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งภายในเวลาที่ ก าหนด และรายงานผลการด าเนิ น การต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการติดตามประเมนิ ผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตาบลบ้านใหม่รายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางที่
สามารถดาเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมส่ วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กาหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดั บ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครั ด เพื่อให้การ บริหารงานบุ คคลของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ ว ม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริห ารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย
เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
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พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุ แต่งตั้ง พนักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.ท.จั ง หวั ด อื่ น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่ งตั้ง จะต้ องได้รั บการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลตาบลบ้านใหม่รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสี ยงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสั มพันธ์ล งในเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ข อรั บการประเมิ น สามารถซั ก ถามข้ อสงสัย หรื อโต้ แ ย้ งผลการประเมิน หรื อตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
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- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลบ้านใหม่จะออกคาสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ
ทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านใหม่ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
มีการประชุม คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงิน เดือน มีการน าข้อมูล มาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่ ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดาเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
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ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิ ธีก ารท างานต้ อ งอยู่ ในกรอบ และต้ อ งมี ระบบการบริ การที่ร วดเร็ว ถูก ต้ อง ประชาชนหรื อ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงิน การคลั งเกิดความโปร่ งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมีกระบวนการที่โ ปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
พืน้ ที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2562 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเบิก การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จ ะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลxxxจึงได้ริเริ่ม
กิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่ว มในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ทาให้เกิด
ความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
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ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์ การบริหารส่วนตาบล
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตาบล
บ้านใหม่
2. เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า
เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริ หารจั ดการขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิด ๆ ส่ งผลให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และท าให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนหรื อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อย่างแท้จ ริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน มีความรู้ความเข้ าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต งานนิ ติก าร ส านั ก ปลั ด เทศบาล จึ งได้จัดท าโครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านระเบี ยบ กฎหมายท้ องถิ่ น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

120
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลบ้ า นใหม่ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 4 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 11 คน รวม 15 คน
พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ/แผนงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม
2. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
3. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาเทศบาล ต าบลบ้ า นใหม่ ไ ด้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและ หนี้สิน
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3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
4. ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีความรู้ความเข้า ใจแนวทางการปฏิบัติส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่ นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านใหม่ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างการเรีย นรู้และประสบการณ์การทางานให้ กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในกา ร
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2. เพื่อให้ ส มาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 11 คน
พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในเทศบาลตาบลบ้านใหม่ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
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วิธีการดาเนินการ
1. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตาบลบ้านใหม่และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม หรื อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมเองโดยส านั ก /กองงานที่
รับผิดชอบ
3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศมนตรีตาบลบ้านใหม่
4. ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานบุคคล สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 11 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน
4.3.2 ส่ง เสริ ม สมาชิ กสภาท้อ งถิ่ น ให้มี บทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติ งานของฝ่า ยบริ ห ารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้ สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
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องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรีย บร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
เทศบาลตาบลบ้านใหม่จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุ ายบริ หารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 11 คน
พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่
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ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุค ลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทา
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สาคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตาบลบ้านใหม่
เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทางาน
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านใหม่ จานวน 11 คน
พื้นที่ดาเนินงาน
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เพื่อร่วมติดตามและ ตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จานวน 11 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จานวน 22 คน
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- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ผลลัพธ์
การพัฒ นาเทศบาลตาบลบ้ านใหม่ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเฝูาระวังการคอร์รปั ชั่นโดยภาคประชาชน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัป
ชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล
วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลบ้านใหม่
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พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินการ
1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ
เทศบาล
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่ ว นในสั งคม จะต้องตระหนั กและร่ ว มกัน แก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่ ว นร่ว มเป็ นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่ อนต่างๆ ให้ เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ ทุกภาคส่ว นในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดาเนินการ
1. ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 – 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลบ้านใหม่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึง
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตาบลบ้านใหม่ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง
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โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้ น จ าเป็ น จะต้องมีองค์ป ระกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒ นาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็ น เครื อข่ ายร่ ว มกับ เทศบาลต าบลบ้า นใหม่ ใ นการร่ ว มคิด ร่ว มพิ จารณา ร่ว มตั ดสิ นใจ ร่ ว มท า ร่ว ม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านใหม่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็ นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่
เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลบ้านใหม่
สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่
วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
2. จั ด ทาฐานข้อ มูล บุ ค คล องค์ก ร ส่ ว นราชการ และองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ทุกแห่ ง บริ เวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้าน
ใหม่ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่ อปูองกันการ
ทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลบ้านใหม่กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
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งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านใหม่

