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คานา
การทุจริต เป็นปัญ หาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้ง ความเจริญ ก้าวหน้า
การพ ัฒ นาศั ก ยภาพและข ดสามารถในการแข่ ง ข ัน ของประเทศ ซึ่ ง ในปั จ จ ุบั น ได้ ท ว ความรุ น แรงขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ เกิ ด ความเส ยหายในวงกว ้า ง โดยส ่ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั ง คม
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ท่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทย ให้มความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทยม ท่จะต้องประสาน ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการ และการพัฒนา คนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการ
ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถดาเนินชวิตท่
สมควรและมคุณค่า
เพื่อให้การดาเนินการดัง กล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ า นใหม่ จึ ง ได้ จั ด ทาแผนปฏ ิบั ติ ก ารป้ อ งก ัน และปราบปราบการทุ จ ริ ต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ
และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ให้บรรลุ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
- มิติท่ 1 การสร้างสังคมท่ไม่ทนต่อการทุจริต
- มิติท่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
- มิติท่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมส่วนร่วมของภาคประชาชน
- มิติท่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
******************************************************************
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเส่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้ อ งการบ่ งช้ ค วามเส่ ย งของการทุ จ ริ ต ท่ ม อยู่ ในองค์ ก รโดยการประเมิ น โอกาสของการทุ จ ริ ต ท่ อ าจ เกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่อาจเก่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่มอยู่ในปัจจุบันมประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่มผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้ แ ก่ ก ารกระจายอ านาจลงสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว การกระจายอ านาจม
วัต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดยวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
(1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญช การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สภาพหรือปัญหาท่เกิดจากตัวบุคคล
(3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบยบและกฎหมาย
(4) สภาพหรือลักษณะปั ญ หาของการทุจริตท่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
(5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
(6) สภาพหรือลักษณะปัญ หาของการทุจริตท่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
(7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่เกิดจากอานาจ บารม และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุ แ ละปั จจั ย ที่ น าไปสู่ ก ารทุ จ ริต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถสรุ ป เป็ น
ประเด็นได้ ดังนี้
(1) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น ม หน่ ว ยงานและกฎหมายท่ เก่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมช่องว่างท่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบยบไม่รัดกุม และอานาจหน้าท่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสู งก็
เป็นอกโอกาสหนึ่งท่ทาให้เกิดการทุจริต
(2) การผูกขาด ในบางกรณการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมความเก่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ
(3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมรูปแบบท่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่าน้

(4) สิ่งจูงใจ เป็นท่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้ คนในปั จจุบั นมุ่ งเน้ นท่ การสร้างความร่ารวย ด้ วยเหตุ น้จึง เป็ นแรงจูง ใจให้เจ้าหน้ าท่ มแนวโน้ มท่ จ ะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น
(5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ตั้งมากกว่าท่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญ หาในระดับ
พื้นท่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าท่จาเป็นตามกรอบท่กฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม
นอกจากน้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบยบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้ ง ราชการบริห ารส่วนท้ อ งถิ่น ต้ องเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน ตามหลั ก การบริ หารกิจ การ
บ้านเมืองท่ด และคานึงถึงการมส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่เก่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินท่มองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมปัญหาหลายประการ ท่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรท่ม อานาจหน้าท่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุท่ว่าน้ ได้ม
ส่วนทาให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางส่วนมพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางท่ เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งโดยไม่ ช อบม การกระท าในลั ก ษะท่ เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปัญหาท่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่ นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลท่มส่วนสาคัญท่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกๆ
ตาแหน่ ง จะต้ องม จิต สานึ กค่ านิ ยม ทั ศนคติ ท่ ชื่น ชม ยอมรับ หลัก คุณ ธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้
กฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่น และประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จัง หวัดกาญจนบุร ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งท่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ได้เข้าร่วมการเป็ นเครือข่ายในด้านการป้ องกั นการทุ จริตแล้วก็ทาให้ทุ กองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมิชอบ ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าท่ ให้กับเจ้าหน้าท่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าท่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ให้มความเข้มแข็งและมประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนั บ สนุ นการจั ดการองค์ความรู้ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อ ให้ องค์ก ารบริหารส่ วนต าบลบ้ านใหม่ ใช้ เป็น กรอบและแนวทางในการขับ เคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริ ตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกัน และตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย
1. ข้ า ราชการทั้ ง ฝ่ ายการเมื อ งและฝ่ า ยประจ าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านใหม่ ตลอดจน
ประชาชน มจิตสานึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าท่ไปในทางท่มิชอบทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มระบบการปฏิบัติงานท่สามารถป้องกันปัญหาเก่ยวกับการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบของราชการ และเจ้าท่ และสามารถจัดการกับ กรณ การทุ จริต และประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ยงอย่าง
3. หน่ ว ยงานสามารถประสานความร่ ว มมื อ ในองค์ ก รและภายนอกองค์ ก รในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ สามารถพัฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมจิตสานึกรักท้องถิ่น ของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ ในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม หลั ก ธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง หลั ก
เศรษฐกิจพอเพยงท่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชวิตประจาวัน
2. ประชาชนมจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่
3. มระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. องค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้รับ การยอมรับจากทุ กภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 2
******************************************************************
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
มิติ

1. การสร้าง
สังคมท่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

500,000

500,000

500,000

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.1.1 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

500,000

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น

1.2.1 รณรงค์สร้างจิตสานึก
ในการพัฒนาสังคม เช่น การ
จัดประชุมระดมความคิด การ
ประชาสัมพันธ์สื่อทุกรูปแบบ
ในการสร้างสรรค์สงั คม

5,000

5,000

5,000

5,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1.2.2 โครงการพัฒนาและ
สร้างจิตสานึกให้กับประชาชน
และกลุ่มการเกษตรอินทรย์ ชวภาพ ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพยง
1.2.3 รณรงค์ให้ประชาชน
ปลูกต้นไม้บริเวณท่อยู่อาศัย
และท่สาธารณะ
1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
การกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
วิธ ตลอดจนการศึกษาอบรมดู
งานการจัดหาวิธรองรับขยะ

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้าง
1.3.1 โครงการกฬา
จิตสานึกและความ โรงเรยนในเขตตาบลบ้านใหม่
ตระหนักแก่เด็ก
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
และเยาวชน
กิจกรรมการพัฒนา ด้าน
สังคม เช่น โครงการพัฒนา
กลุ่มอาชพ ,โครงการพัฒนา
เด็ก และเยาวชน ,โครงการ
พัฒนาค่ายครอบครัว และ
โครงการอื่น ๆ ตลอดจน
การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้สอดคล้องตาม
มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ
มิติที่ 1

รวม

จานวน 7 โครงการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000

หมายเหตุ

มิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

2.2 มาตรการ
2.2.1 มาตรการออกคาสั่ง
สร้างความโปร่งใส มอบหมายของนายกองค์กร
ในการปฏิบัติ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
ราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.2 โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
2.2.3 กิจกรรมในการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจ
หน้าท่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ด

2.3.1 กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.3 มาตรการมอบอานาจ
ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.3.4 มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ

หมายเหตุ

มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชู
เกยรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่
ประจักษ์
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

-

-

-

-

-

2.5.1 มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

2.5.2 มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ยวกับเรื่อง
ร้องเรยน

-

-

-

-

รวม

จานวน 10 โครงการ

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.1 จัดให้มและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้ม
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าท่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่สาคัญและหลากหลาย

-

-

-

-

3.1.3 มาตรการ”จัดให้มช่องทางท่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
อบต.

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

90,000

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนา อบต.

-

-

-

-

3.3.2 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตาบลประจาปี

40,000

40,000

40,000

40,000

3.3.3 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านใหม่

18,000

18,000

18,000

18,000

-

-

-

-

3.1.1 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540”

3.1.4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

3.2 การรับฟัง
3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผน
ความคิดเห็น การ ชุมชน
รับและตอบสนอง
3.2.2 โครงการ อบต.สัญจร
เรื่องร้องเรยน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนม
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.4 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ด ของ
อบต.บ้านใหม่
มิติที่ 3

รวม

จานวน 10 โครงการ

175,000 175,000 175,000 175,000

หมายเหตุ

มิติ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การ
4.2.2 กิจกรรมการรายงาน
สนับสนุนให้ภาค ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนมส่วน ประชาชนทราบ
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางท่
สามารถ
ดาเนินการได้

-

-

-

-

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

4.1 มการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามท่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1.1 โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.3.1 กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมการมส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

มิติที่ 4

4.4 เสริมพลัง
4.4.1 กิจกรรมการติดป้าย
การมส่วนร่วมของ ประชาสัมพันธ์กรณพบเห็น
ชุมชน
การทุจริต
(Community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
จานวน 6 โครงการ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติท่ 1 - 4

โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการคบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้ หน่ วยรับติ ดตามประเมิน ผลการควบคุม ภายในท่ไ ด้กาหนดไว้รายงานต่อผู้ กากับดู แลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบยบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
จึงได้จัดทารายงานการควบคุมภายในทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตาม
แบบท่ระเบยบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่ อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบยบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้ อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด อบต.บ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ต่ าง ๆ ท่ ทัน สมั ย และมประสิท ธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องท่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของอบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งน้เพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่ง จะมผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรยนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต.
4. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้าหมาย
1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน
2. ป้ายประชาสัมพันธ์
3. เสยงตามสาย
4. จัดทา Presentation นาเสนอผลงานของอบต.
5. อื่น ๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ อบต.บ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
1. เสนออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการประชุม
3. มอบหมายงาน
4. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ 3,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานปลัด อบต.บ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของ อบต. เป็นตัวช้วัด

กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบั บ ปัจจุบันท่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง มุ่งสู่การเป็ น ประเทศท่ ม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่ อให้ ประเทศไทยมศัก ดิ์ ศรและเกยรติภู มิในด้านความโปร่ง ใสทัด เทยมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการท่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมระดับธรรมาภิบาลท่สูงขึ้น เจ้าหน้าท่ของรัฐและประชาชนต้องมพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุบั น ไม่ ใช้ ต าแหน่ งหน้ าท่ ในทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก าร
ดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังน้
ยุทธศาสตร์ท่ 1 สร้างสังคมท่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ท่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ท่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบยบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ท่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่ง ยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าท่
จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งน้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่มคาครหา ท่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมปัจจัยนานัปการท่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมความจาเป็นท่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่ง ใส มความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ดหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ทั่วประเทศไทยต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่เก่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางาน
6.4 ประชุมคณะทางาน
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรยนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุฯธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่มบทบาทสาคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมหน้าท่และความ
รับ ผิดชอบสาคัญ ในอันท่ จะบาบัดทุ กข์บ ารุง สุข และสร้างคุณ ภาพชวิตท่ ดให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดัง นั้น การท่ ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมความเป็น อยู่ท่ ดม
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มจิตสานึกท่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ
พระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธการบริหารจัดการบ้ านเมืองท่ ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ของเจ้าหน้าท่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบยบท่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ด ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนั กงาน และลู ก จ้างขององค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น โดยม วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึ ง ด ารงตนให้ ตั้ ง มั่ น ในศ ลธรรม ปฏิ บั ติ ห น้ า ท่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เส ยสละ และม ความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าท่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มอัธยาศัยไมตร โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าท่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ได้ยึดถือเป็นแนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒ นาคุณ ภาพชวิตในประจาวัน และประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริห ารส่วนตาบล
บ้านใหม่ จึงได้ จัดท าโครงการอบรมคุ ณ ธรรมและจริยธรรมเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชวิต ของคณะผู้บ ริห าร และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ขึ้นมา

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณ ธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บ ริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เกิดการเรยนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน มความสัมพันธ์อันดระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 คณะผู้บริหาร
4.2 พนักงานส่วนตาบล
4.3 พนักงานครู
4.4 ลูกจ้างประจา
4.5 พนักงานจ้าง
4.6 พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ท่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ
6.2 ติดต่อประสานวิทยากร
6.3 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6.4 ติดตามรายงานผลการดาเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ท่เก่ยวข้องทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2. คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เกิดการเรยนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน มความสัมพันธ์อันดระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ครอบครัวจัดเป็นหน่วยท่เล็กท่สุดของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทยท่เป็นจุ ดกาเนิดของความรัก
และความเชื่ อมั่น ผลักดั นให้ส มาชิก ในครอบครัวเป็ น คนท่ม คุณ ภาพสร้างสรรค์สั งคมให้น่ าอยู่ จากหลาย ๆ
ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน หากทุก ๆ ครอบครัวมส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ให้
เอื้ออานวยต่อการมสุขภาพท่ดมความปลอดภัยในชวิตและทรัพย์สิน โดยทุก ๆ ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาทาให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยเหตุน้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลบ้านเรือน
ของตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแผน
ใหม่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นท่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นท่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้ท่เก่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งช้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ชุมชนมสภาพแวดล้อมท่ดขึ้น
2. ประชาชนมจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
3. เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน

โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาชุมชนให้หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมการสร้างจิตสานึกและการมส่วนร่วม
ในการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งสถานท่ต่าง ๆ ในชุมชนให้มความสะอาด การท่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มความจาเป็นท่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่ง
อันเดยวกันของคนในชุมชน เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดยวกัน โดยอย่างแรกการท่จะ
ดาเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานท่ท่องเท่ยว และการพัฒนาสถานท่ อาคาร
บ้านช่องถนนสายหลัก ให้ความสะอาด เป็นระเบยบเรยบร้อย รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มความ
สวยงาม เพื่อให้ผู้ท่ผ่านเข้ามาในตาบลบ้านใหม่เกิดความประทับใจ เป็นชุมชนท่น่าอยู่และมาท่องเท่ยว จึงได้
จัดทาโครงการกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ยว
2. เพื่อพัฒนาชุมชนตาบลบ้านใหม่ เป็นชุมชนสะอาด มการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
อย่างด มความสะอาด เป็นระเบยบเรยบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดารงชพ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล
บ้านเรือนของตนเองให้น่าอยู่น่ามอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นท่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นท่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้ท่เก่ยวข้องจัดทาโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งช้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
ดาเนินโครงการ
6.3 กาหนดการจัดโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ชุมชนตาบลบ้านใหม่ สามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ยว
2. ประชาชนตาบลบ้านใหม่ สามารถมส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้สะอาด เป็นระเบยบเรยบร้อย
3. ประชาชนตาบลบ้านใหม่ มจิตสานึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่าง ๆ ในชุมชน

มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนในการ
ประเมินท่คานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ท่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธการบริหารจัดการภายในองค์กรท่นาไปสู่การปรับเปล่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญท่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรท่มคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงจัดทามาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ท่
กาหนดดัชนในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ด เพื่อเป็นการพัฒนาวิธการดาเนินงานภายในองค์กรท่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ด
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนาไปยึดถือและปฏิบัติ
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่มความโปร่งใส
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้วัดข้อตกลง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร
6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
1. ชื่อโครงการ : การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ของส่วนราชการต้องใช้วิธการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ
รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเก่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ตามหลักเกณฑ์ วิธการ และระยะเวลาท่กาหนด
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทาข้อตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยมการนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้หน่วยงานมความเข้าใจเก่ยวกับขั้นตอน วการ และรายละเอยดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
3. เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กร
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ช้แจงแต่ละส่วนงานและทาความเข้าใจเก่ยวกับตัวช้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้วัด
6.3 วัดผลลัพธ์ท่ได้จากการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสาคัญต่อการกระจาย
อานาจและการมส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น ตามมาตรา 281 –
290 บัญญัติให้ท้องถิ่นมความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคลการเงินและ
การคลัง และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามท่ได้แจ้งในข้างต้น ก็ยังมกฎหมายอกหลายฉบับท่เก่ยวข้องกับ
การกระจายอานาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) แห่งพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งกาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล มอานาจและหน้าท่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภาพของประชาชน ตลอดจนการ
ส่ง เสริม การมส่ วนร่ว มของราษฎรในการพั ฒ นาท้อ งถิ่น ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 57 (1) (6) มาตรา 66 มาตรา 67 (3) (6) แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติสภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บท่ 6) พ.ศ.2552
ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19) แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมหน้าท่ในการพัฒนาตาบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
และประโยชน์ของประชาชน
ดังนั้น งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะท่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มส่วนร่วมในการบริหารราชการอกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อนามาเป็นข้อมูล
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
3. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของท้องถิ่น โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการนามาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่
ตาบลบ้านใหม่ต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลบ้านใหม่ จานวน 11 หมู่บ้าน

5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นท่ใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชน
6.3 จัดทาเวทประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
27,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่แท้จริงของประชาชนในตาบล
2. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. ประชาชนได้เข้ามามส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบยบบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายท่เป็นท่ม าของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิ งภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศ ทางและแนวทางการบริห ารราชการดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ม กา ร
ประกาศใช้พระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์เก่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมมาตรฐาน
3. เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ท่มาติดต่อ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนท่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดให้มการประชุมคณะทางาน
6.3 จัดทาประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
2. ประชาชนมทัศนคติท่ดในด้านการให้บริการ
3. การปฏิบัติราชการมมาตรฐาน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มความพร้อมท่จะรับภารกิ จ
และการจัดบริการให้ แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่สาคัญ อย่างยิ่ง ประกอบกับการให้ การศึกษาอบรมเป็น สิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งท่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้อ งถิ่ น ม ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบั ติห น้าท่ รวมถึง มความรู้ความเข้าใจเก่ยวกั บ
ระเบยบข้อ กฎหมายต่างๆ ท่ เก่ย วข้องกับ ท้อ งถิ่นด้ วย เพื่ อพั ฒ นาตนเองและสามารถน าความรู้ไ ปใช้ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ได้อย่างมประสิทธิภาพและมประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงได้มการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรยนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าท่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบยบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ และหน่วยงานท่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่ อเป็น ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิ กสภาท้องถิ่น เข้ารับ การอบรมหรือร่วมประชุม สัมมนา
แล้วแต่กรณ
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรยบร้อยแล้ว ดาเนิน การเสนอผู้บัง คับบัญ ชาเพื่ อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานท่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าท่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรยนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้รับความรู้ในการ
ฝึกอบรม

โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าท่ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยหรื อ
หนังสือสั่งการท่เก่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรยบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎกาเพื่อเป็นรายจ่าย
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดยวกันต้องมการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบยบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนยม ค่าบริการ
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมกระบวนการขั้นตอนท่
ถูกต้อง มความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลั ง องค์ก ารบริหารส่ วนต าบลบ้ านใหม่ จึง ได้ริเริ่มกิ จกรรมเพื่ อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. วิธีการดาเนินการ
- มการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- ม การแต่ งตั้ งกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณโดยม ปะชาชนเข้ าร่ วมเป็ น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสยงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
9. ตัวชี้วัด
มการดาเนินงานตามวิธการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ทาให้เกิดความโปร่งใส

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดตท่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มการควบคุ มภายในตามท่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบยบ ระบบบัญ ช หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่การควบคุมด้านการเงินและบัญ ชและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบยบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่
ด ควรเป็นระบบการควบคุมท่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามการดาเนินงานท่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพยงใด การท่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสยหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งน้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าท่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพยงคนเดยว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มประสิทธิภาพเพยงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานท่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุ มภายใน ให้เป็ น ไปอย่างมประสิท ธิภ าพและเหมาะสมกับ การปฏิบั ติง านในหน่ วยงานจึง ได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเส่ยงหรือผลเสยหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่อาจมขึ้น
3.2 เพื่อให้มข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเก่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่เก่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบยบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่ อให้ การควบคุ มภายในขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลบ้ านใหม่ เป็ น ไปอย่างม ประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ท่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติด ตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
เป็นไปอย่างมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่วางไว้อย่างมประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคับท่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดอย่างดยิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มการจัดการความรู้ท่เก่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่เก่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มหน้าท่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าท่ และหน้าท่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่อื่นตามท่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าท่ของอบต.และในการปฏิบัติหน้าท่นั้น
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
อบต. การจัดทางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยบ ข้อบังคั บ จากภารกิจหน้าท่ในการจัดทาบริการ สารธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพยงใด การให้บริการมคุณภาพ
เพยงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องม
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด คานึงถึงการมส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ดนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับ การอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
จัง หวัด แจ้ งให้ องค์ การบริห ารส่ วนตาบลดาเนิน การสารวจความพึ ง พอใจจากประชาชน ผู้ม าขอรับ บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ของตัวช้วัดท่ 1 มิติท่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บ ริการ เพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมโครงการน้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรยน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่มการสอนในระดับปริญญาตรขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่จานวน
1 ครั้ง ต่อปี

5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นท่ในเขตตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนิน การตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้น ท่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบยบพัสดุฯ
6.2 ดาเนิ น การสารวจความพึ ง พอใจจากประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลตามรู ปแบบท่
กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ
จ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 18,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนท่มต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่จานวน 2 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตท่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสยหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นท่ทุกภาค
ส่วนในสัง คมจะต้องตระหนัก และร่วมกัน แก้ไ ขจั ดการปัญ หา โดยการเข้าไปม ส่วนร่วมเป็น เครือข่ ายในการ
ขับเคลื่อนต่ างๆ ให้ เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุ จริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุก ภาคส่วนในจัง หวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและม ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นท่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นท่ในเขตตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าท่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรยน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ได้รับการร้องเรยน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
2,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรยนเก่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง
10.2 นาเรื่องท่ได้รับการร้องเรยนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่าน้มบทบาท
และต้ อ งท าหน้ า ท่ ข องตนอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและการม ส่ ว นร่ ว มโดยให้ ม
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหาร และท่สาคัญส่งเสริมการมส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญ หา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เก่ยวกับการมส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรื อปฏิบัติหน้าท่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมส่วน
ร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่นาข้อมูลแจ้งในท่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ผลลัพธ์
การพั ฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลบ้ านใหม่ เป็ น ไปอย่างต่ อ เนื่ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ด

กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บัง คับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อ ย
ดังต่อไปน้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธการท่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ด พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย จึง จัดทาระเบ ยบองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบ้านใหม่ ว่าด้ว ยข้อ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนยมการทา
สาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ให้เป็นไปตามระเบยบน้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้
3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรยมสถานท่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบยบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เรื่องค่าธรรมเนยมการทาสาเนาและการับรองสาเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวยนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบยบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนยมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรยมสถานท่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
2. มการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ
1. ชื่อ โครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่มอานาจหน้าท่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ 6) พ.ศ.2552 และหน้ าท่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ตาม
กฎหมายอื่นท่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมหน้าท่ต้องทาอกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจ
หน้าท่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ 6) พ.ศ.2552 ท่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าท่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด ตามพระราชกฤษฎกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่กาหนดให้การ
บริห ารราชการเพื่อ ให้ เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจ ของรัฐ ไม่มขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารราชการเป็น ไปตามหลัก การบริห ารกิ จการบ้ านเมื องท่ ด ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่มความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องม
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าท่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าท่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าท่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบยบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวยนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งท่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่เก่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมความพึงพอใจในบริการท่ได้รับอยู่ในระดับด
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าท่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาม
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรยน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรยนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรยนเป็นไปด้วยความเรยบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรยนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรยนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณได้รับทราบหรือ รับแจ้ง เรื่องร้องเรยนต่างๆ เจ้าหน้าท่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดยวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มเจ้าหน้าท่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรยนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มมาตรการจัดการในกรณได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริ ตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยบและหลักเกณฑ์เก่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าท่รับผิดชอบดาเนินการเก่ยวกับเรื่องร้องเรยน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรยน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรยนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรยนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรยนท่ได้รับจากช่ องทางการร้องเรยนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดยวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเก่ยวกับเรื่องร้องเรยนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ ให้ผู้รับบริการ ผู้มส่วนได้เสย คู่สัญ ญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าท่รับผิดชอบดาเนินการเก่ยวกับเรื่องร้องเรยนดาเนินการจัดการเรื่อ งร้องเรยนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านใหม่

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ มฐานะเป็นนิติบุคคล มอานาจหน้าท่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าท่และกฎหมายท่กาหนดไว้ ดังนั้น การท่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านใหม่ จะบริหารงานให้มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ด พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเท่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสยทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่จะได้รับประกอบกัน
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ า นใหม่ เป็ น ไปอย่ างโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมความจาเป็ นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ยวกับการจัดซื้ อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
ท่ดาเนินการตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสยงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นท่ตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังน้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานท่ในการตรวจรับงาน

- ประกาศวัน เวลา สถานท่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านใหม่ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสยงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้ เข้า ถึง ข้อ มู ล ข่ าวสารเก่ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จัด จ้ างไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 70 ของ
โครงการท่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรยนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าท่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญ ชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่ อเป็ น การช่ วยเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพของการปฏิ บั ติง านให้ เกิ ดความคล่องตั ว รวดเร็ว ซึ่ง การพิ จ ารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบท่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างด ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งน้ต้องมผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ด
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้ านใหม่ ภายใต้กรอบอานาจหน้าท่ตามท่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญ าต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลั ด
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง
6.3 สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วนส่วนราชการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมประสิทธิภาพ

มาตรการ การออกคาสั่งมอบหมายอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกคาสั่งมอบหมายอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ 6)
พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเก่ ยวกับอานาจหน้าท่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมกฎหมายอื่นอกหลายฉบับท่บัญญัติอานาจหน้าท่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การท่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพยงผู้เดยว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ จึงได้กาหนดมาตรการให้มการมอบอานาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ก ารใช้ดุล ยพิ นิจต่ างๆ ของฝ่ ายบริห ารเป็น ไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองท่ด
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจท่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าท่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามส่วนร่วมและมบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ม
ความเข้มแข็งเพื่อให้มระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่โดย
มิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในตาบลบ้านใหม่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ยวกับ งบประมาณ รายการบั ญ ชรับจ่า ยเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ยวกับการชาระภาษท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรยนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรยนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนท่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชน
เปล่ ยนแนวคิ ดวัฒ นธรรมดั้งเดิม และวิ่ง ตามกระแสเงิน ทาให้ชุ มชนได้รับ การเรยนรู้ รู้จัก ชุม ชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญ หาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาท่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ยนเรยนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อด โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมเป้าหมายมช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกาหนด
กิจกรรมท่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
11 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ท่เก่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสยงตาม
สายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่เก่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมท่มอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทยมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ด เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ดให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายท่เก่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ค่อนข้างใหม่
และมจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการม ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมา อกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานท่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการ
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ท่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ดระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

