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ส่วนที่  1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
           การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

            ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
             2)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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             ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
             4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
             5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
              6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

   7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 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
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

                                             CPI) ของประเทศไทย   
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 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 
2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

          3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good   Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

มิติ 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุ าย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1(3)โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต 
1.1.2(1)มาตรการ “ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2(2)มาตรการ “เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
1.1.3(1) กิจกรรมใหค้วามรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3(2)กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3(3) มาตรการ “จัดท าคูม่ือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1.1.3(4) มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
Confict of interest” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1) โครงการส่งเสริมการใช้หญ้า
แฝกตามแนวพระราชด าร ิ
2)โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
3) โครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์
ดี (ข้าวอินทรีย์) 
4)โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม ้
(เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว) 
5)โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 
 

100,000 
120,000 

 
50,000 

 
100,000 

50,000 
 

100,000 
120,000 

 
50,000 

 
100,000 

50,000 
 

100,000 
120,000 

 
50,000 

 
100,000 

 

 

 



7 
 

 

มิติ 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการส่งเสริมมารยาท “ยิ้ม
ง่ายไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” 
2)โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
3)โครงการบรรพชาภาคฤดรู้อน 
4)โครงการสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 

120,000 
 

180,000 
 

80,000 
- 

140,000 
 

180,000 
 

80,000 
- 

140,000 
 

180,000 
 

80,000 
- 

 

มิติท่ี 1 รวม 4 มาตรการ  2  กิจกรรม      
12 โครงการ 

800,000 
 

800,000 800,000  

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -  

 2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการการสรา้งความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.1(2)มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2(1)กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2(2)กิจกรรม”การพัฒนาแผน
และกระบวนการจดัหาพัสดุ” 
2.2.2(3)กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2(4)โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 

 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)โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้ าที่ ให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจ อนุมัติ  อนุญาต สั่ งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกเทศมนตรี 
2 . 3 . 2  ( 3 )  มอบอ า น า จ เ จ้ า
พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
2.3.2 (4) มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์
 

- 
 

- -  
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มิติ 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

 2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชดิ
ชู เ กี ย รติ แก่ บุ คคล  หน่ วย งาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม”การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 
2.5.2 (1)  กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ 
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.2(3) มาตรการ “แต่งตั้ 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”ด าเนินการ
เกี่ยวกับกับเรื่องร้องเรียน กรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติท่ี  2 รวม 10 มาตรการ  12 กิจกรรม 
3 โครงการ  

- - -  
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มิติ 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 
 
 
 

3 . 1  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ร าชการตามอ านาจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
3.1.1(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลาย
หลาย” 
3.1.2(2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม ่
3 . 1 . 3  ( 2 )  โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

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

3.2.1(1)การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต 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) โครงการเทศบาลต าบล
บ้านใหม่พบประชาชน 
3.2.3(1)มาตรการแก้ ไขเหตุ
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 
 

- 
 
 
- 
 
 

400,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

400,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

400,000 
 
- 
 
 
- 

 



11 
 

 

มิติ 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 การส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนมีส่ วนร่ วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

3 . 3 . 1  ( 1 )  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
3.3.2(1)มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ 
3.3.3(2)มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกร รมกา ร คณะกร รมกา ร
ประเมินผลการปฏบิัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

มิติท่ี 3 รวม 6 มาตรการ  7  กิจกรรม  
1 โครงการ 

400,000 400,000 400,000  

4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

4.1 มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตาม
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
4.1.1 (2) จัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4 .1 . 2  ( 2 )  ม าต ร ก า รติ ด ต า ม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
4.1.2 (3) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่ วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
(ย้าย) 
4.2.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 4 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้ านระ เบี ยบ  กฎหมายท้ องถิ่ น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชกิ
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝุาย
บริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมสี่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบ้านใหม ่
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

 

 4.4 เสริมพลั งการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ 
( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

4 .4 .1 (1 )  มาตรการ เ ฝู า ร ะวั ง
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
4.4.1(2)  กิจกรรมการติดปู าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสรมิและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

 

มิติท่ี  4 รวม 4 มาตรการ  8  กิจกรรม   
1  โครงการ 
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ส่วนที่  3  

มิติท่ี  1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึง
เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และ
ในการปฏิบัติราชการ  

2. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน  

3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ        
ธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ    
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
1.  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
          2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
          3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

งบประมาณในการด าเนินการ    

        ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง

สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
 

หลักการและเหตุผล 
การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้างจะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง
ที่ใช้ในการประเมินผลงานยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
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ความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลxxx เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็น
การสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน  
2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย  

เป้าหมาย    

พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

 วิธีด าเนินการ  

1. ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  

2.    รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  

งบประมาณ    

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

สถานที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ผู้รับผิดชอบ  
           ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         1.   มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย  

2. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
3. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด  

 

 



16 
 

 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือ
เป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลบ้านใหม่  

กลุ่มเป้าหมาย    

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน  98  คน  
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พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่   

ระยะเวลาด าเนินการ    

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน  40 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2562   

กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
1.  ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ

เกิดความเหมาะสม  
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
6. วัดและประเมินผลโครงการฯ  

 งบประมาณ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.  บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  
3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร

ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี  
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่”  

หลักการและเหตุผล  

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ พ.ศ. 2555 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
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การกระท า ประกอบกับได้มีมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่
ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ 
ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล  

2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

4.   เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  
          5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
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เป้าหมาย/ผลผลิต    

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  

พื้นที่ด าเนินการ  

           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กรข้าราชการทุก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
         2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   

งานนิติการ และงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เสริม สร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2551 – 2564) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
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ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

วัตถุประสงค์  
         1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

 เป้าหมาย/ผลผลิต    

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  

พื้นที่ด าเนินการ  

           เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

 วิธีด าเนินการ  
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 

อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ   

ระยะเวลาด าเนินการ  

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 งานนิติการ ฝุายประชาสัมพันธ์   เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมให้ความรู้  เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน         
แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

          2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ 

3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
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เป้าหมาย    

      พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  
            เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีการด าเนินการ  

 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณในการด าเนินโครงการ    

             ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ    

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ตัวชี้วัด  
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์  
  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

หลักการและเหตุผล  

  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ  
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  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการ
ทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึง
ได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  

 เป้าหมาย/ผลผลิต    

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลบ้านใหม ่

พื้นที่ด าเนินการ  

     เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
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ระยะเวลาด าเนินการ  
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
            มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  

หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะ
ได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมือง
และ การบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะ
ปกปูอง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ 
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  
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วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

2. พ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญอันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest  

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ด าเนินการจัดประชุม  
5. สรุปรายงานการประชุม  

ระยะเวลาด าเนินการ  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ   

        ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ  
            เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest  
 

1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 
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หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกเริ่มแรกเมื่อปี 2534 มีหน่วยงานต่าง ๆ รับสนองพระราชด าริด าเนินการอย่างต่อเนื่องมา
ตลอด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ น าหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือปูอ งกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยกรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะดินเพ่ือการเกษตรกรรมที่เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมลง
และถูกชะล้างพังทลายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

 เพ่ือเป็นการปฏับัติตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสนอง
นโยบายรัฐในการให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฉบับที่  4 (พ.ศ. 
2550-2554) เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้
ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและท าความดีถวายแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเป็นการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยกรดินและน้ าและการสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและท าความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช           

 2. เพ่ือเป็นการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เป้าหมาย 

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน      
ลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านใหม่ 

2. กล้าหญ้าแฝก จ านวน  10,000 ต้น 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมเพ่ือขอความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4. ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. เตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรม 
 6. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   
 7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 บริเวณคันดินกั้นสระพักตะกอน โรงกรองน้ าประปา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ หมู่ที่  2 ต าบลบ้านใหม่ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 
งบประมาณ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่ร่วมแสดงความจงรักภักดีและท าความดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2. ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่ร่วมรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 3. สามารถแก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน 
 4. สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการและเหตุผล 
                เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  นานกว่า  30  ปี  เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว   ระดับชุมชน  จนถึงระดับ
รัฐบาล ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้
ก้าวทัน ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์    ความพอเพียง    หมายถึง   ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลรวมถึงความ
จ าเป็นที่จะ   ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและ ภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัย  ความรอบรู้ รอบคอบ  และความระมัดระวัง  อย่างยิ่งในการน าวัตถุ
ต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผน  และการด าเนินงานทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี    และนักธุรกิจในทุกระดับให้ส านึกใน   คุณธรรม   ความ
ซื่อสัตย์  ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ  เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว    และกว้างขวางทั้ง  ด้าน
วัตถ ุ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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                จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังกล่าวซึ่งเป็น
แนวทางที่สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน  จึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่  จะได้
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาให้กับกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง  ๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทันและน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
                ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมอาชีเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ  ในพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ใหม่  โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้  ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง  และน า 
ไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้  ซึ่งจะด าเนินการเผยแพร่  อบรม  และส่งเสริมการท ากิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1  เ พ่ื อส่ ง เสริ มและพัฒนาอาชีพให้ แก่ กลุ่ ม เกษตรกร  ตามแนวปรั ชญา เศรษฐกิ จ

พอเพียง                                                                                                                             
     2  เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล   โดยการสร้างอาชีพสร้าง
รายได ้ จากการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ลดรายจ่าย  สร้างรายได้   
          3  เพ่ือให้เกษตรกรได้มีงานท า  และน าความรู้จากการอบรมภาควิชาการน าไปขยายผลประกอบกิจกรรม
ในพ้ืนที่ท ากินของตนเองอย่างยั่งยืน  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เป็นไป
ตามทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  10 ที่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

 
เป้าหมาย 
                เกษตรกรหรือบุคคลในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ จ านวน  30  ราย 

วิธีด าเนินการ 

               ๑ เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
           2 เตรียมความพร้อมของการจัดโครงการฯ 

          3  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
          4  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 
         5  อบรมผู้เข้าร่วมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
         6  สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายชมรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือประสานงานกับกลุ่มองค์กรอ่ืนเป็นการ
เปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 
         7 สนับสนุนกิจกรรมให้กลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีพได้อย่าง
เข้มแข็ง  ยั่งยืน  มีคุณธรรม  ตามหลักการพ่ึงพาตนเองและแนวทางปรัชญา 

8 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลาโครงการฯ 
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ระหว่างเดือน  สิงหาคม – กันยายน    
 
สถานที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

งบประมาณ 
 จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในแผนงาน
การเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอาชีพที่มั่นคงมีงานท าในท้องถิ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นการลดปัญหา
ด้านครอบครัวและด้านสังคม 
 2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลประกอบอาชีพในพ้ืนที่ท ากินของตนเองอย่าง
ยั่งยืน   

3 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
4  สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ผู้ที่สนใจและชุมชนต่างๆ 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี  

หลักการและเหตุผล  

การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรต าบลบ้านใหม่นั้น  มีพันธุ์ข้าวใช้ปลูกอยู่มากมาย การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ที่มีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  โดยไม่
ต้องเพ่ิมทุนการผลิตในส่วนที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทั้งนี้หากได้พันธุ์ข้าวที่ดีย่อมส่งผลในการเพิ่มผลผลติข้าวต่อไร่สูง 
เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคท่ัวไป  จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว  โดยการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่
ดีเหมาะสมกับพ้ืนที่   

การผลิตข้าวอินทรีย์  เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า  ปุ๋ยเคมี  
สารควบคุมการเจริญเติบโต  สารควบคุมและก าจัดวัชพืช  สารจ ากัดโรคแมลงและศัตรูข้าว  ตลอดจนสารเคมีที่ใช้
เพ่ือปูองกันก าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและ
ปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย 
ประกอบกับ พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 



30 
 

 

มาตรา 16 (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพและพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ.2552 มาตรา 51 ข้อ (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการผสมข้าวพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาว ดอกมะลิ  105  
ลักษณะเป็นสีม่วงแดงแบบลูกเบอร์รี่ที่สุกแล้ว รูปร่างเมล็ดเรียวยาว  เมื่อหุงเป็นข้าวเจ้าจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้ม 
มีความนุ่มนวลแต่ยืดหยุ่น รสชาติอมหวาน มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่าทางอาหารมากมาย ทั้งช่วยใน
เรื่องของการลดน้ าหนัก เบาหวาน และต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในหมู่ของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ 
ราคาจ าหน่ายสูง สามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากขึ้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงจัดท าโครงการเพ่ิมผลผลิตข้าวโดย
ส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวต าบลบ้านใหม่สามารถเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพในการปลูกข้าวต่อไป   

วัตถุประสงค์ 

 1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ โดยครบวงจร
เพ่ือน าไปสู่การสร้างอาชีพอย่างถูกต้อง 
 2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

3 เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร 
 4 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร 

5 เพ่ือจัดท าแปลงนาสาธิต เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
อินทรีย์ 

6 เพ่ือให้เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีใช้ในการเพาะปลูก 

เป้าหมาย 

 1 ท าแปลงนาสาธิต เนื้อที่ 10 ไร่   
 2 เกษตรกรและประชาชนต าบลบ้านใหม่ที่สนใจในการปลูกข้าว  จ านวน  50  ราย   

3 คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ผู้น าชุมชนต าบลบ้านใหม่ 
นักเรียนนักศึกษาในเขตต าบลบ้านใหม่  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จ านวน 20 ราย 

วิธีการด าเนินงาน 

 1 เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดหากลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

3 จัดหาพื้นที่ในการปลูกข้าว    จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  และจัดหาวัตถุดิบในการจัดท าโครงการ 
 4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5 จัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6 จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ามาศึกษาและทดลองปฏิบัติ 
 7 จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลบ้านใหม่ 
 8 ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลโครงการต่อไป 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านใหม่และพ้ืนที่แปลงนาสาธิต  หมู่ที่  1  ในเขตต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา 

งบประมาณด าเนินการ 

 จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่   แผนงานการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ   โครงการการเพ่ิมผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี งบประมาณตั้งไว้ 
120,000 บาท       

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ 

 2 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อน าไปพัฒนาอาชีพต่อไป 

 3 สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร 

 4 สามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร 

 5 มีแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 

 6 เกษตรกรมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีใช้ในการเพาะปลูก ขยายพ้ืนที่ประมาณ 3,000 กิโลกรัม 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว) 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
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ประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ ประจ าปี 2562” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลบ้านใหม่  

 2. เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน  
           3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ประชาชน  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

       ประชาชนรว่มกันปลูกต้นไม้  

พื้นที่ด าเนินการ  

          พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

วิธีด าเนินงาน  
1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ

ปลูกต้นไม้  
3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
4. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น  
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5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

 งบประมาณด าเนินการ   

   50,000บาท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1.  ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
3. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.  ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องมาจากพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและของสังคมทุกระดับ รวมทั้งทฤษฎี
และวิธีการต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านได้คิดค้นและทดลองนั้นได้ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยแล้วว่าสามารถใช้เป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
รัฐบาลปัจจุบันได้ยึดเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายบริหารประเทศ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานี้ถึงแนวทางด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง 
ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้
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สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี
 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านต าบลบ้านใหม่ได้น้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ไปปฏิบัติ โดยเทศบาลต าบลบ้านใหม่คาดหวังให้ชาวต าบลบ้านใหม่สามารถพ่ึงพาตนเอง อยู่อย่างพอเพียงมี
การด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต 
 2. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเอง 
 3. เพื่อเป็นต้นแบบ ของการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการ
ประหยัดพลังงาน 
 4. สามารถขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปได้ 
เป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
 
วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 2. ติดต่อประสานงาน 
 3. เตรียมความพร้อมของการจัดโครงการ 

4. จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผลโครงการต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 – 2564 

สถานที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 
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งบประมาณด าเนินการ 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏับัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการเกเกษตรอินทรี ย์ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่สามารถใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต 
 2. ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่สามารถด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเอง 
 3. ประชาชนชาวต าบลบ้านใหม่สามารถเป็นต้นแบบของการด ารงแบบเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการประหยัดพลังงาน 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ก าหนดตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเห็นชอบ โดยแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมให้กับเด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่ 

เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้ด าเนินการบรรจุโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผ่านการประชาคม เพ่ือน าเข้าข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
ของจังหวัดนครราชสีมา ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๓๑.๐๑/ 
๒๔๖๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแผนงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัด
นครราชสีมา โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” เพ่ือด าเนินการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของคนไทยสู่ชนรุ่นหลัง ตามคุณลักษณะนิสัย กิริยา มารยาทของคนไทย ตลอดจนการแต่งกายงามตามกาล 
ดังนั้น  
  การด าเนินตามโครงการฯ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นการด าเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของ
เทศบาลที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
  มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
  (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทอ้งถิ่น พระราช- บัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
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มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรการบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดท าโครงการ โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้ม

ง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” ทั้งนี้ได้สอดแทรกการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยด้วย เพ่ือ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อด าเนินการในเขตพ้ืนที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

     ๑ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธี และการแต่งกาย 
     2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ภูมิใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
     3 เพ่ือส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
 

เป้าหมาย 

   เชิงปริมาณ 

     เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ก าหนดกลุ่มเปูาหมายของโครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่ง
กายงามตามกาล” คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จ านวน ๔ โรง รวมทั้งสิ้น  
๙๐ คน ดังนี้ 

- โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)  จ านวน   ๒๒ คน 
- โรงเรียนบ้านภูเขาลาด     จ านวน   ๒๔ คน 
- โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง    จ านวน   ๑๗ คน 
- โรงเรียนยางน้อยหัวสิบ     จ านวน   ๑๒ คน และ 
- คณะครู และพนักงานเทศบาลประจ าโครงการ  จ านวน   ๑๕    คน 

        เชิงคุณภาพ 

        กลุ่มเปูาหมาย นักเรียน ครู และพนักงานเทศบาล ได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธี และการแต่ง
กายของไทย ประดิษฐ์ศิลปะและปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

สถานที่ด าเนินการ 

     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

 



37 
 

 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

             ปีงบประมาณ 2562 - 2564   
 วิธีด าเนินการ   

   ๑ ศึกษาและสืบค้นข้อมูล ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการด าเนินโครงการฯ 

    ๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

    ๓ เสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการอนุมัติ 

    ๔ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และเอกสาร 

    ๕ ด าเนินงานตามโครงการฯ 

          - อบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ 

    ๖ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย ตามโครงการ
ส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม
เกี่ยวกับมารยาทไทย/ ศาสนพิธี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล” ประกวด
มารยาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยถัวจ่ายในวงเงิน 120,๐๐๐ บาท  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

การประเมินผล 
 

  ประเมินผลส าเร็จแบบองค์โดยวิธีสังเกตการณ์ปฏิบัติ การสอบถาม สัมภาษณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
       2 นักเรียน ครู และพนักงานเทศบาล ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย ศาสนพิธี และการแต่ง
กาย มีความภูมิใจ รักความเป็นไท อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
       ๓ นักเรียน ครู และพนักงานเทศบาล สามารถน าความรู้ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
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ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 

หลักการและเหตุผล 
วันวิสาขบูชา  ย่อมาจากค าว่า  "วิสาขปุรณมีบูชา"  แปลว่า  "การบูชาในวันเพ็ญเดือน

วิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ถือเป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะ
เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์ส าคัญ คือ 1) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ 3) วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่
กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป) 

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความส าคัญกับวันวิสาขบูชานี้ และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2542 
องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุมก าหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันส าคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak 
Day  ตามค าเรียกของชาวศรีลังกา ซึ่งหลักธรรมของพุทธเจ้าที่ชาวพุทธต้องยึดถือและน ามาปฏิบัติได้แก่ 1) ความ
กตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ท าไว้ ซึ่งเป็น
เครื่องหมายของคนดี ในพระพุทธศาสนาเปรียบพระพุทธเจ้าเสมือนกับบุพการี ผู้ชี้ให้เห็นทางหลุดพ้นแห่งความ
ทุกข์ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงควรตอบแทนด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และด ารง
พระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป ๒) อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิ
สาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3) ความไม่ประมาทคือการมีสติตลอดเวลา 

วันวิสาขบูชานอกจากจะเป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาแล้ว คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2532 ก าหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ” เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงท าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีหน้าทีบ่ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น ดังนั้น กองการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ขึ้น เสนอขอรับการ
พิจารณาอนุมัติเพ่ือด าเนินการในเขตพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมซึ่งของวันวิสาขบูชา และให้ประชาชนได้ตระหนักความร่วมมือร่วมใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในวันต้นไม้
แห่งชาติ 

วัตถุประสงค์ 

    ๑ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพิธีของศาสนาพุทธ และบ ารุงรักษาศาสนาพุทธให้สืบต่อไป 
    2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความส าคัญของ
วันวิสาขบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่างๆ ในการด ารงชีวิต 
    3 เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่ช่วยปรับสมดุลของชาติ 

 
เป้าหมาย 

   เชิงปริมาณ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน ๒,000 คน และ 
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วันด าเนินกิจกรรม ประชาชน นักเรียน ข้าราชการ ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน  

    เชิงคุณภาพ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้รู้หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติ ได้แก่ อริยสัจ 4 คือ ความจริง
อันประเสริฐ 4 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3) ความไม่
ประมาทคือการมีสติตลอดเวลา 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้มีต้นไม้เพ่ิมมากข้ึนช่วยลดโลกร้อน 

สถานที่ด าเนินการ 

     ๑ เขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

     ๒ วัดศีรษะละเลิง 

     3 ในเขตเทศบาล 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

             ปีงบประมาณ 2562-2564 ด าเนินการตามจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  

วิธีด าเนินการ   
   ๑ ศึกษาและสืบค้นข้อมูล ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการด าเนินโครงการฯ 
   ๒ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ๓ เสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการอนุมัติ 
    ๔ จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และเอกสาร 
    ๕ ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          - ประชาสัมพันธ์  
   - ประดับธงชาติธงธรรมจักร  
   - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ เวียนเทียนรอบอุโบสถ 
   - กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ในห้วงเดือนพฤษภาคม) 
    ๖ สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
    ๗ รายงานให้อ าเภอทราบต่อไป 

งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานกองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย 
ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์กิจกรรมต่ างๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธสาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาและวันส าคัญๆ ทางศาสนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 
การประเมินผล 
   ประเมินผลส าเร็จแบบองค์รวมของการเข้าร่วมท าบุญ ณ วัดในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ การ

ด ารงชีวิตประชาชนอย่างสงบและสามัคคี และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีร่มรื่นขึ้น 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความร่วมมือในการบ ารุงรักษาศาสนาพุทธ 
       2 เทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความสงบสุข เนื่องจากใช้หลักธรรมค าสั่งสอนพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
       3 สภาพสิ่งแวดล้อมร่มรื่นและสมดุลขึ้น 
 
ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  

หลักการและเหตุผล 
  โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์เนื่องจากสถานการณ์อันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่และทัศนะคติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับตัวให้สามารถตามทันสถานการณ์ตามไปด้วย  
โดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบครอบยึดถือรูปแบบตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่เพ่ือความรวดเร็ว ท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่แบบไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นห่างเหินจากชีวิตจิตใจในปัจจุบันของคนรุ่นใหม่มาก
ขึ้น และเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพ่ือถือและปฏิบัติให้อยู่ในศีลธรรมอันดี  ก็ท าให้เกิด
ความหลงผิดและสับสนวุ่นวายในสังคมทุกระดับชั้น และที่หน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งโดยเฉพาะเยาวชนไทยในยุค
ปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น ในเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติด มีความเห็นแก่ตัวและ
ไม่มีน้ าใจให้แก่เพ่ือนร่วมสังคม และเป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น การบริหารประเทศที่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนท าให้ประเทศชาติเสื่อมถอยล้าหลัง เป็นต้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนได้เห็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนและของประเทศชาติ โดยใช้
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นกลยุทธ์ในการปลูกฝังศีลธรรมโดยผ่านกระบวนการบรรพชา อุปสมบท 
และอบรมให้ความรู้และเกิดความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนประชาชนในสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และมีคุณธรรม 
และเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าสู่ทุกชนชั้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังขาดหลักพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ที่
ถูกต้อง หลักพุทธธรรมจะเป็นตัวเชื่อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน และของเยาวชนหันเหไปในทิศทางที่ดีขึ้น และ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงต่อพระรัตนตรัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการจัด
บรรพชาอุปสมบทอบรมอบรมและปฏิบัติธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้เยาวชนมีความ
เข้าใจในศีลธรรม  และน าค าสอนอบรมสั่งสอนมีความเข้าใจสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และมี
ความสามัคคีกันมากข้ึน ทั้งนี้เทศบาลมุ่งหวังที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้เห็นถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของชาติ เป็นผู้ที่คนในชาติฝากชาติเพ่ือให้รักษาสืบต่อไปชั่วลูกหลาน หากคนในชาติมีคุณภาพและมีศีลธรรมอันดี
งามก็ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายใช้บังคับ เพียงใช้กฎแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจซึ่งเป็นเกาะปูองกัน
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จติใจไม่ให้กระท าผิด อีกท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม ดังนั้น กองการศึกษา จึงได้จัดท า
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพ่ือขอรับการอนุมัติด าเนินการในเขตพ้ืนที่ต่อไป 
  การด าเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการด าเนินงานสอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ที่กฎหมาย
ก าหนด ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ 
  มาตรา ๕๐ ภายให้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
  (๘)  บ ารุ งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๙) การจัดการศึกษา 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมเรียนรู้หลักธรรมค าสอนพ้ืนฐาน ทางพระพุทธ- ศาสนา
ตามความเหมาะสมแก่วัยสามารถน้อมน าไปพัฒนาตนเองได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถเป็นผู้น าที่ดี
มีคุณธรรมก ากับใจและละอายต่อการกระท าที่ผิดศีลธรรมในทุกสถาน 
  ๒. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยที่มีหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเบ้าหลอมจิตในให้เกิดสามัคคี
ธรรมในสังคม 
  ๓. เพ่ือเป็นการฝึกให้เด็ก และเยาวชนได้รู้จักภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้อง มีความสามารถในการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และสามารถน าตนพร้อมสังคมสังคมไปสู่ความสงบ
สุขได้ตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ือจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง 
  ๔. เพ่ือปลูกฝังหลักคุณธรรมให้แก่เยาวชนและให้ตระหนักในฐานะที่เป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์
ที่ดีของครูอาจารย์ เพ่ือที่ดีของเพ่ือน เยาวชนที่ดีของเพ่ือน เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ พุทธศาสนิกชนที่ดีของ
ศาสนา 
  ๕. เพ่ือให้พระสงฆ์, ประชนชน, และหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริม
คุณธรรมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน จรรโลง รักษา และสืบทอดอายุพระพุทธ 
ศาสนา 
 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงประมาณ 
 เด็กและเยาวชนผู้บรรพชา จ านวน ๔๓ คน พระ, ประชาชนโครงการฯ จ านวน ๑๐๐ คน รวม ๑๔๓ คน 
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนได้อบรมหลักธรรมค าสอน พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาจิต สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
สถานที่ด าเนินการ 
 วัดศีรษะสิบ (บ้านหัวสิบ) ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 และด าเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๑. ศึกษาข้อมูล 

๒. ประสาน และประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการด าเนินโครงการ 
  ๒. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
  ๓. ประสานจัดท าแผนปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ  
  ๔. ด าเนินงาน แบ่งเป็น ๒ ช่วง 

    - ด าเนินการบรรพชา และการลาสิขา  
    - ด าเนินการอบรม และปฏิบัติธรรมตามโครงการ 

  ๕. สรุปผลการด าเนินงานให้คณะผู้บริหารทราบ 
 
งบประมาณ 
  งบประมาณตั้งไว้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เทศบาลต าบลบ้านใหม่ กอง
การศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปี๒๕๕๙ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านใหม่   
 
การติดตามประเมินผล 
  ประเมินผลระหว่าด าเนินการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 
ผลคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอน มีค่านิยมที่ดีงาม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาตามความเหมาะสมแก่วัยสามารถน าไปพัฒนา
ตนเองได้ และสามารถเป็นผู้น าที่ดีมีคุณธรรมก ากับใจและละอายต่อการกระท าที่ผิดศีลธรรมในทุกสถาน และ
จรรโลงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง 
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  ๒. เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและตระหนักในฐานะที่เป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ ศิษย์
ที่ดีของครูอาจารย์ เพ่ือที่ดีของเพ่ือน เยาวชนที่ดีของเพ่ือน เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ พุทธศาสนิกชนที่ดีของ
ศาสนา 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านใหม่ (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)  

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 มาตรา 
50 เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (7) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ พิจารณาเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบ้านใหม่ (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝัง
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด 
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

          2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ   
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    3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม  

เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ  
  เด็กและเยาวชนต าบลบ้านใหม ่จ านวน  50  คน  
  เชิงคุณภาพ  
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
3. ด าเนินการตามโครงการ  
4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต  

  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 หลักการและเหตุผล  

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีขอ ง
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ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป   

วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

 เป้าหมาย/ผลผลิต  

๑.  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
๒. มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ ต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
๓. แผนปฏิบตั  ิการปูองกันการทจุ ริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วิธีด าเนินการ  
๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมอื งในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกยี่ วข้อง  
๓. จดั ตั้งคณะท างานการจดั ท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๕. จดั ท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้ งกันการทุจริต  
๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบตั  ิการปูองกันการทุจริต  
๘. รายงานผลการด าเนินงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

ผลลัพธ  ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตัง้ โยก ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ)  

หลักการและเหตุผล  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 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 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
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วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
๓. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริต ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัตราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน

เก่งเข้ามาท างาน  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ  

พื้นที่ด าเนินการ  

           ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 วิธีด าเนินการ  

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงิน 
เดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545  

๒. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔  

งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
          ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
- มาตรการด าเนินงานด้านบรหิ ารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตั  ิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล   
ผลลัพธ  ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  

 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได  ้ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ   

หลักการและเหตุผล  
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้ า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ 
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น   

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน  
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๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ  

            ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 

สั่งการ  
๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  
๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
    ส านักปลัดเทศบาล  

ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

          - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พนักงานเทศบาล  ลงวันที่ 11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

วัตถุประสงค  ์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย/ผลผลิต    

พนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  

  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้าน

ใหม่ โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชากรเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ที่รับผิดชอบ งานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๓.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
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๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

๔. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการเทศบาลต าบลบ้านใหม่ พ.ศ. 
2545 ลงวันที่ 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545   

ระยะเวลาด าเนินการ   

ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ    

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได  ้ 

๒.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง  
๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

พื้นที่ด าเนินการ  
           กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  

  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  

ระยะเวลาด าเนินการ    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
  กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ

ที่เก่ียวข้อง  
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน  
๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
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การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์  

๑.   เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
๔. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๕. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
๖. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

พื้นที่ด าเนินการ  

           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑.   จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๒. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ    

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
  ๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ  
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

 งบประมาณด าเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ    

งานพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑.   มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ของเทศบาล  
๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
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เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

พื้นที่ด าเนินการ  
          เทศบาลต าบลบ้านใหม่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้  

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
           กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดน
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  

  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, 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
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกจิกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริ ต
คอร์รั่ปชัน     
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วัตถุประสงค์  
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ  
๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  

พื้นที่ด าเนินการ  

            ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
๑. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า
, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม   

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ   

 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

ผู้รับผิดชอบ   

           ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ    

2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    

โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ จึงให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล 
ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้ง
เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  

วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
๓. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
๔. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
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เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  

พื้นที่ด าเนินการ  

            พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พ้ืนที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
๒. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  
๓. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
๕. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
๖. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่

ประชาชน   

ระยะเวลาด าเนินการ  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ  
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ งบประมาณ  
18,000 บาท/ปี  

ผู้รับผิดชอบ   

          ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑. ผลผลิต  

                ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ  

 ๒. ผลผลิต  
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง  ๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558  

   ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ

บริการ  
๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน  
๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
๔. เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า

การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
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เป้าหมาย/ผลผลิต    

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

พื้นที่ด าเนินการ  

           ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
๒. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
๓. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
๔. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้

บริการตามล าดับคิว  
๕. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
๖. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ   

ระยะเวลาด าเนินการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ   
            ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. ผลผลิต  

       มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  

๒. ผลผลิต  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ    
   - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึง
มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ   

เป้าหมาย/ผลผลิต    

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

พื้นที่ด าเนินการ  
          เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 วิธีด าเนินการ  

๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  

๒. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
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๓. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  

๔. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําส าหรับผู้พิการ  
๕. จดัให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
๖. มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)   

ระยะเวลาด าเนินการ  

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒   

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
  กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่   
  กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านใหม่    

กองการศึกษา เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ   

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น  
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 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่ านมา 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
๑.เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้สั้นลง  
๒.ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบ้านใหม่ 
๓.ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
๕.ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

พืน้ที่ด าเนินการ  
               เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีด าเนินการ  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรื อการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๓.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

๔.มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ  

๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
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ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ    

     ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่  
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
4. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมีความ

ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับ
สภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

เป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
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พื้นที่ด าเนินการ  
          เทศบาลต าบลบ้านใหม่    

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ

มอบหมายทราบ  

ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส่วนราชการทุกส่วน  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  

หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี  
๒. เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
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เป้าหมาย/ผลผลิต    

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
๒. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  

ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีใน
ฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็
อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึง
ได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป

อย่างรอบคอบ  
๒. เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
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เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 
ให้กับรองนายกเทศมนตรี  

พื้นที่ด าเนินการ  
            เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
  เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านใหม่มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
         กองช่าง เทศบาลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

          มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  

หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุาย
บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ ล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริ ต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
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  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 มาตรา 
48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ 
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบั ติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
     ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

๒.   เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
๓.   เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔.   เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

เป้าหมาย  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ  

พื้นที่ด าเนินการ  
           ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ    

สั่งการ  
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๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  

๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑. ผลผลิต  
    มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

๒. ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

          ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปิฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้

การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม 
สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้ นให้
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี 
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
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วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
๒. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
๓. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

    มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี  

พื้นที่ด าเนินการ  

              พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านใหม่ สื่อ
สังคม (Social Media) เป็นต้น  

ระยะเวลาด าเนินการ  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ฝุายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

  
 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชี วิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลบ้านใหม่ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่อย่างสม่ าเสมอ เทศบาลบ้านใหม่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลบ้านใหม่ โดยการมอบใบประกาศ เกียรติ
คุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลxxxมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล

บ้านใหมต่ระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
         ๓. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

พื้นที่ด าเนินการ  

                 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
๒. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง  
๓. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  

ระยะเวลาด าเนินการ  
                 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

งบประมาณด าเนินการ   

       ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น

คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม    

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  



76 
 

 

พื้นที่ด าเนินการ   
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  

ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไมใ่ช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่”  

หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  

   เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่กับปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 



77 
 

 

และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๒  
๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย   
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย

จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่กับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
๒. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
๓. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
๔. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

6. การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๑. ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  

๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น   
๓. ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
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๔. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและตดิ ตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  

๕.รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

๖.วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
๗.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  
การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

                 ผลการประเมิน  ระดับคะแนนที่ได้รับ  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  5  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก  4  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี  3  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้  2  
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง  1  

  
  

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  



79 
 

 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง .แล้ว 
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการ
และ ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการ
ทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต เพ่ือความ

โปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

       ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

พื้นที่ด าเนินการ  
            ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
- ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
-     ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

 งบประมาณด าเนินการ    

ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  

           ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. เทศบาลต าบลบ้านใหม่มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒. เทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ และองค์กรอิสระ”  

หลักการและเหตุผล  
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย    

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  
  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ    
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  



81 
 

 

- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิ  ัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด    

- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  

งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

           ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลบ้านใหม่ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  

 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

หลักการและเหตุผล  
ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย

เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ   
๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
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เป้าหมาย/ผลผลิต    

      มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

พื้นที่ด าเนินการ  
                 เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

     ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั น โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

          ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  

ระยะเวลาด าเนินการ  

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  

งบประมาณด าเนินการ   

          ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
       เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านใหม่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลกั เกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
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หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่ง เน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบลบ้าน
ใหมว่่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ 
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบล

บ้านใหม ่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๒. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 

เป็นธรรม  

เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของพนักงานเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีด าเนินการ  
๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย 

มิชอบ   
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3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
           4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน   

ระยะเวลาด าเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

      ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ์  
           ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
   

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   

 ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ เป็น
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ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง   

๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เป้าหมาย/ผลผลิต   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน 1 แห่ง  
  
พื้นที่ด าเนินการ  

           ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลบ้านใหม่)  

วิธีด าเนินการ  
         ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
         ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด  

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

ระยะเวลาด าเนินการ  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ    

เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

          จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 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
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ดังนั้น 
เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 
2540  
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เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้เข้าร่วมอบรม      จ านวน  ๑๒๐   คน  

  (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน  ๑๑0 คน)  

  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย     ร้อยละ  80   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  80  

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
วิธีด าเนินการ  
            ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม    

            ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร    

            ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม    

            ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้    

            ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

ระยะเวลาด าเนินการ  
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒ 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ   

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

     ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม    

ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย    
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

  
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ     
ตรวจสอบได้   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
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หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิต   

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

พื้นที่ด าเนินการ  

           พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ   
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
-     แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

ระยะเวลาด าเนินการ  

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปูองกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  

เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

พื้นที่ด าเนินการ  

         เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  

   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
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คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่”  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  

  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
๓. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
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เป้าหมาย/ผลผลิต    

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

พื้นที่ด าเนินการ  

           พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ   
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
-    บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลบ้านใหม่ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบคน้ได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV  
- รายการทาง Youtube ออนไลน์  

ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ฝุายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน   
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ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ

สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และ
ยุติธรรม  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 

ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง

และโปร่งใส  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  

เป้าหมาย    
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง

กว้างขวาง  
1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล  
2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  
5. จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
6. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
7. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
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9. จัดท าของที่ระลึก  
10. รถโฆษณาเคลื่อนที่  
11. ปูายประชาสัมพันธ์  
12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
13. จัดท า spot  
14. เสียงตามสาย  
15. อ่ืนๆ 

พื้นที่ด าเนินการ  
            ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  

1. เสนออนุมัติโครงการ  
2. ด าเนินการประชุม  
3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ   

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

  1. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
   2. ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  

เป้าหมาย  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ

เร่งด่วน   
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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ระยะเวลาด าเนินการ  

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  

๑. ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-282-๗๘๓ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-282-๗๘๒ 

๓. ทางเว็บไซต์   

๓. ทางไปรษณีย์  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

รับผิดชอบโครงการ  
            ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วนั  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเทศบาลต าบลบ้านใหม่เคลื่อนที่   

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดท า โครงการเทศบาลต าบลบ้านใหม่เคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการ
ให้เทศบาลด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
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วัตถุประสงค์  
๑.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ

เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
๒. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
๓.   เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  

เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน   

พื้นที่ด าเนินการ  
  ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ โดย แบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน 

วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด  
๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ 

ประชาชนทั้ง ๒๒ ชุมชน ๑๒ หมู่บ้าน 
๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๗.  น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  

ระยะเวลาด าเนินการ    
ก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน

มีนาคม 25๖๒ 
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งบประมาณด าเนินการ   

๔๐๐,๐๐๐ บาท  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                     ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่อย่างทั่วถึง  

๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน  
   

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล

ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือด ร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  3.2 เพ่ือเป็นการ
บริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
        ๒. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  

เป้าหมาย   

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล     
บ้านใหม่  
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วิธีด าเนินการ  
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่

ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
๔. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

ระยะเวลาด าเนินการ  
        ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค   

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์  

๓. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  



99 
 

 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

เป้าหมายการด าเนินการ    

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีการด าเนินการ    

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

      ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  

  
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแต่งตั่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านใหม่ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ ขึ้น  

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่  จ านวน  10  คน  

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินการ  
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง 
ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่และร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ 
ทุจริต  
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่         
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตใน เทศบาลต าบลบ้านใหม่นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  

เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  

วิธีการด าเนินการ  
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่อย่างแข็ง

ขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี
ส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

  2.  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ื อน าผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป  
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน 
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กฎหมายก าหนด  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลบ้านใหม่ และ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ 

๓. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เป้าหมาย/ผลผลิต    

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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วิธีด าเนินการ  

๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
๒. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
๔. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  

(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2  คน  
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล       2  คน  
(๓) ทรงคุณวุฒิ           2  คน  
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)       เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(๕) หัวหน้าส านักปลัด        เป็นผู้ช่วยเลขานุการ     
(6) หัวหน้าฝุายอ านวยการ       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
                     ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ
ผลการประเมินให้เทศบาลต าบลบ้านใหม่ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

๓. จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ ส าหรับผลการปฏิบตัิราชการประจ าปี  

๔. ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่มอบหมาย  
๕. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๖. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
๗. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
๘. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลxxxพร้อม

ตัวชี้วัด  
๙. การติดตามและประเมินผล  
๑๐. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  



104 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
            ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการ 

บ้านเมืองที่ดีของต าบลบ้านใหม่  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546 

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล

ต าบลบ้านใหม่ 

เป้าหมาย  

 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล  
 
พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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วิธีด าเนินการโครงการ  
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่
หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล    

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544  
๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง   
๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  

     ๕.เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาล  

พื้นที่ด าเนินการ  
           สว่นราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีการด าเนินการ  
1.  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ  

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

ระยะเวลาการด าเนินการ  

           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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งบประมาณด าเนินการ    

   ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด    

4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

          2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด   

    3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

      สว่นราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  
                  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
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4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  

ระยะเวลาการด าเนินการ  

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ    

      ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ ดูแล   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
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ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ขึ้น  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  

2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

วิธีด าเนินการ  
         1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  

สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ    

เทศบาลต าบลบ้านใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

หน่วยงานรับผิดชอบ  
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 ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก)  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การด าเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้ น และให้สามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

วัตถุประสงค์  
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1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด  

3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

เป้าหมาย/ผลผลิต  

           ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  

           ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านใหม่ (ระดับองค์กร) 

จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  

2. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมนิ ผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

3. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลบ้านใหม่ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
          5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ    

     ไม่ใช้งบประมาณ  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

              1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
              2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

    3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางที่
สามารถด าเนินการได  ้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  
2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
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พื้นที่ด าเนินการ  

            เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

วิธีการด าเนินการ    
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก .ท.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

-    มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
-    มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

เทศบาลต าบลบ้านใหม่รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  

  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ต าแหน่ง  

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

-    มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
-    มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
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- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน  

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบ้านใหม่จะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด)  การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ
ทีเ่ทศบาลต าบลบ้านใหม่ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ   

-     มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

-   มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น   

-     มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  

- นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ    

    ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

    งานบริหารงานบุคคล ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
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  ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

เป้าหมาย/ผลผลิต  

             ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พืน้ที่ด าเนินการ  

            เทศบาลต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีด าเนินการ  

  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

ระยะเวลาด าเนินการ    

ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          กองคลังเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเบิก การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลxxxจึงได้ริเริ่ม
กิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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วัตถุประสงค์    

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีการด าเนินการ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด  
        มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  

ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ท าให้เกิด
ความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
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ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้
เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบล

บ้านใหม ่
2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้เกิดการพัฒนาได้

อย่างคุ้มค่า 

เป้าหมาย    

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกต้อง  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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ผลลัพธ์  
  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ 
ไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้   

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิด  ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
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วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 11 คน รวม 15 คน  

พื้นที่ด าเนินการ  
          ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1.  จัดท าโครงการ/แผนงาน  
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม  
2. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้ บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ เ พ่ิมพูนความรู้ ความเข้า ใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและ หนี้สิน  
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3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในกา ร

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  

3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

เป้าหมาย/ผลผลิต   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน 11 คน  

พื้นที่ด าเนินการ  
  ทั้งในเทศบาลต าบลบ้านใหม่ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
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วิธีการด าเนินการ  
1. ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลบ้านใหม่และหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก /กองงานที่
รับผิดชอบ  

3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่  

4. ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกทราบ  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ผลลัพธ์  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

ตัวช้ีวัด  
          จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน 11 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
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องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต  

  เทศบาลต าบลบ้านใหม่จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

เป้าหมาย   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน 11  คน  

พื้นที่ด าเนินการ  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีการด าเนินงาน  
1.  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
2.  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ระยะเวลาด าเนินงาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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ผลลัพธ์  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลต าบลบ้านใหม่
เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี

ส่วนร่วมในการท างาน  
2.  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  

       3.  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

เป้าหมาย   

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ านวน 11  คน  

พื้นที่ด าเนินงาน  
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินงาน  
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น    
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

เพ่ือร่วมติดตามและ ตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน  22 คน  
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- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน  
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการเฝูาระวังการคอร์รปัชั่นโดยภาคประชาชน  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ บริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

วัตถุประสงค์    

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าหมาย/ผลผลิต    

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
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พื้นที่ด าเนินการ  
           เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

วิธีด าเนินการ  
1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ    

ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ

เทศบาล  

 ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
            ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

พื้นที่ด าเนินการ  
            จังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีด าเนินการ  
1. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

งบประมาณด าเนินการ 

 เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 – 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
  

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปูองกันและปราบปราม
การทุจริต  

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
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โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม 
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านใหม่พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  

   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เป้าหมาย  
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

สถานที่ด าเนินการ  
           ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่  

วิธีด าเนินงาน  
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ปูองกันการทุจริตเทศบาลต าบลบ้านใหม่  
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้าน

ใหมใ่นการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต  
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ

ทุจริต  
   5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลบ้านใหม่กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
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งบประมาณด าเนินการ   

 ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

          งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต    
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


