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ค าน า 
 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบการเมือง  
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า   
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักปลัดเทศบาลต าบล บ้านฆ้อง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลบ้านฆ้องขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตาม  ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
 
 
 

                                                                                        เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
         อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 
 

 



สารบัญ 
 
เนื้อหา หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า ๑ 

        การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร ๑ 
        หลักการและเหตุผล ๒ 
        วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ๔ 
        เป้าหมายการจัดท าแผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ๕ 
        ประโยชน์ของการจัดท าแผนปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ๕ 

ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๖ 
        บญัชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ  
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๗-๙ 
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๑๐-๑๙ 
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๕-๑๘ 
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๙-๒๒ 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  ๒๓ 
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๒๓ 
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 44 
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 67 
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาคผนวก  
- ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)   
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  

(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)   
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บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาส ของการทุจริตที่จะอาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการ กระท าการ ทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
          การทุจริตในระดับท้องถิ่น   พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
         ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ - จัดจ้าง และการเงินการคลัง        
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

          สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุป  
ประเด็นได้ ดังนี้ 
   ๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 

บทน า 



2 
 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่               
การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น  ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล  
        ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency 
International –TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ        
แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์
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แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน  มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน        
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ     
ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 
เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต   (Corruption Perception                 
Index : CPI) 
          ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร  
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน   จึงได้ด าเนินการจัดท า  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
         เทศบาลต าบล บ้านต๊ า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ ๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร  ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส  ตามหลัก 
นิติธรรม หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และรับผิดชอบ  ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดพะเยาใสสะอาด  
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 วิสัยทัศน์         
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริหารจัดการโปร่งใส   ร่วมใจป้องกันการทุจริต” 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
          
  ๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
บ้านต๊ าให้ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
  ๒. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
  ๓. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  ๔. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ าให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ าอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

2.  เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านต๊ ามีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการ
ที่ดี  ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

3.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรร ม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 

6. เพ่ือการพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  และสร้าง
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 
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เป้าหมายการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒ ) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
   ๔ ) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) เทศบาลต าบลบ้านต๊ า มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  

รวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านต๊ า มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti - Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม               
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒ ) เทศบาลต าบลบ้านต๊ า สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓ ) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๔ ) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลบ้านต๊ าทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
   ๕ ) เทศบาลต าบลบ้านต๊ า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 
 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
          หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและ  
หมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง               
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่             
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่  กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม                 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมี                
ส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก              
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบัน
ยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  หลักความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม ( Participation) ดังนั้น  
การพิจารณา  คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ  หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จึงได้จัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมและจริยธรรม  
   2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
   3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย  
   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

6. วิธีดําเนินการ  
   ๖.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
   ๖.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
   ๖.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร  
   ๖.4 จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
   ๖.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
  

8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรม  
   2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
   3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
   4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา  คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซ่ึง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4                   
การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
   

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ  
   3.2 เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน  
   3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
          ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

5. พื้นที่ดําเนินการ  
         เทศบาลตาํบลบา้นต๊ํา  
   

6. วิธีดําเนินการ  
   จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
        6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาล
ตําบลบ้านต๊ําบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
            6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น  
          6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
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7. ระยะเวลา   ในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
   10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก
ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถ
วางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่
ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทําให้ทราบถึง
วิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรเทศบาลตําบลหนองสรวง เห็นความสําคัญของ
การบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่
ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  เป้าหมาย    พนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจําทุกวันและส่งให้หัวหน้ากอง ฯ ทุกวันจันทร์ 
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 
 

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. สถานที่ดําเนินการ    เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย 
  10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
  10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ
มอบหมายตามกําหนด 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามท่ีเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  พ.ศ. 
25๕๕ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พะเยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  กําหนดให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม              
มีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ                   
ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ   ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง   มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม  2557  ซ่ึงเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง                     
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ                   
ของประชาชน เทศบาลตําบลบ้านต๊ําจึง ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  ” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ  
มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
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   3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ  
   3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป 
  

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

6. วิธีดําเนินการ  
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์  มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  งานนิติการและงานบริหารทั่วไป  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้าน    
     การทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็น
ผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551  
มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์               
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้  ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็น
ข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงการมี  คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม  
อันรวมถึงการปูองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด้วย  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา              
จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
  

3. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
   ๓.2 เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   ๓.๓ เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๓.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ
สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล       
                        บา้นต๊ํา  จํานวน  ๖๐  คน  
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
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6. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท  
 

7. วิธีการดําเนินงาน  
   7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
   7.2 บรรยายเรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น                  
ฝุายบริหารและฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
   7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
   7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
 

8. สถานที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
   2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน เทศบาลฯและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว             
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ                 
พวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง  สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย                          
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจ                     
ที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ              
โดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม                   
ซึ่งในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน                  
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่อง
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จึง
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน เทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงาน เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย  
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน เทศบาล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  มีจิตสํานึก 
ค่านิยมและวัฒนธรรม  เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
 

4. เป้าหมาย   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

6. วิธีการดําเนินการ  จัดประชุมประจําเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 7. ระยะเวลาการดําเนินการ  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์    พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่             
ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้นและเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลบ้านต๊ําจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ  เข้าใจแก่บุคลากร               
ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็น  
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน    
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา      
           

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
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6. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
   ๖.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๖.3 ตรวจสอบความถูกต้อง  
   ๖.4 จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๖.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ  
หลายปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  จากสถานการณ์
ข้างต้นจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ  และปัจจัย
ที่นําสู่การคอร์รัปชันเพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต  
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ  ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง              
ที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยม             
ในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการ
ทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ           
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม         
ของประเทศชาติมีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม 
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 
  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลตําบล              
บ้านต๊ํา   
   3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญอันจะนํามาซึ่งการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ   
 Conflict of Interest  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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6. วิธีดําเนินการ  
   ๖.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
   ๖.2 ออกแบบกิจกรรม  
   ๖.3 จัดเตรียมเอกสาร  
   ๖.4 ดําเนินการจัดประชุม  
   ๖.5 สรุปรายงานการประชุม  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”               
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต              
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
   3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

6. วิธีดําเนินการ  
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตสํานึก  
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 
  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
 
 



39 
 

๑.๒.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการสร้างจิตสํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้อง
ชําระภาษีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจัดทําโครงการสร้างจิตสํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่นข้ึน  เพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี ให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและสร้างจิตสํานึกให้เกิด
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่นให้กับประชาชน โดยมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกระตุ้น การสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและเต็มใจที่จะเสียภาษีให้กับ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ําดียิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี  ทราบ
ถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีมีจิตสํานึกในการชําระภาษีมากขึ้นและ
ยินยอมพร้อมใจในการเสียภาษีตามหน้าที่ 
  3.3เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการจัดเก็บภาษีให้แก่เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
  3.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชน ผู้ซึ่งมีที่ดินหรือทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องชําระภาษีประเภทต่างๆ ในเขต เทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา   
 

5. พื้นที่ดําเนินการ      พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  ๖.1 ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
  ๖.2 สํารวจรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษี  
  ๖.3 จัดทําเอกสารต่างๆประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมี
จิตสํานึกในการชําระภาษี 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับ
ในการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น 
  10.2  ประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีมีจิตสํานึกในการชําระภาษีมากขึ้น 
  10.3  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํามีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น  
  10.4  การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน
การชําระภาษ ี
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว  
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทําลายปุาไม้ท่ีผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจํานวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 
อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์                 
“พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําท่ีอยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการ
กินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ในฐานะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ําเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จํานวน 
๑0  หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น 
  4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา  คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ําจํานวน ๑0 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา โดยบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
  4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๑0 หมู่บ้าน ได้แก่ 
ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขต เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา และแหล่งน้ําคูคลอง ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
  6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจํา
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
  6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน) 
  6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา     
คูคลอง ทําความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขต เทศบาลตําบล               
บ้านต๊ํา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ประจําปี 
พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔ 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate 
Change) ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตําบล
บ้านต๊ําจึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา
ประจําปี 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่
สวยงาม ( Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น                          
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ําเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในตําบลบ้านต๊ํา 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม ( Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน  ๑๐,๐๐๐ ต้น 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา อํ 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
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  6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชนและประชาชนในท้องถิ่น 

  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ   จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  10.2 ทําให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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๑.๒.๓  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการ

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน  ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน ” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต ”ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   

   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคนยากจนในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
   3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
   3.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
   6.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ  
   6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
   6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 
   

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
   10.๒ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
    10.๓ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ทําให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกัน
ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ
สารอาหารที่ดี มีประโยชน์แต่กระนั้นสําหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่
จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
  3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 

  3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
  3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 สมาชิกชุมชนตําบลบ้านต๊ํา 
  4.2 ประชาชนทั่วไป 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 

  - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
  - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน 
 6.2 ขั้นปฏิบัติ 

  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 

  - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  - กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน

และกัน 
  - จัดให้มีการนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
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 6.3 ขั้นประเมินผล 
  - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล้ว 

  - มีการสํารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการ
บริโภค (จํานวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 

  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

  - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดําเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผลและหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 

  - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
  10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
  10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 

  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน    
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลบ้านต๊ํา      
         (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก           
เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน  และการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๙) จัดการศึกษา (๑๐ ) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  
มาตรา ๖  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา                
มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา ๒๕  
กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  

เทศบาลตําบลบ้านต๊ําได้พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ตําบลบ้านต๊ํา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ 
ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบ      
ต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
    ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  
   ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม  
 

๔. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ  

เด็กและเยาวชนตําบลบ้านต๊ํา  จํานวน ๑๕๐ คน  
   เชิงคุณภาพ  

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
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๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

   ๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   ๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ  
   ๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

 

๖. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทําให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ในชีวิต ได้ จึงมี
แนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็น
คนที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้าง                
ให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคมแต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่
กันไปเพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  

กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงได้จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร”ให้แก่นักเรียน 
ในโรงเรียน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและ
ปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่
ดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนนําธรรมะ นําหลักคําสอนที่ได้รับไปปรับใช้ชีวิตประจําวัน  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนใน พระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนิน
ชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
   ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
ปัญญาเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม  
   ๓.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   ๓.๔ เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  
 

๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
 

๕. สถานที่ดําเนินการ ตําบลบ้านต๊ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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๘. วิธีดําเนินการ  

   ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
   ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีได้รับทราบ  
   ๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
   ๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  

 

๙. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  
   ๑๐.๒ นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม  
   ๑๐.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   ๑๐.๔ ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ        
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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๑.๓.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหา     
ที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น          
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้   
หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างยั่งยืนหากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไปความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิด
ขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดข้ึนและ
พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ เทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ เทศบาลตําบลมีอํานาจหน้าที่ (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  (๗) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙ ) จัดการศึกษา (๑๐ ) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น  คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
   ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นใน
การทําความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  
   ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  

   ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
๔. เป้าหมาย  

   เชิงปริมาณ  
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านต๊ํา  

   เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต      

คอร์รัปชันที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
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๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

   ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
    ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด   
   ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด  
   ๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตําบลบ้านต๊ํากําหนด  
   ๕.๕ ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   

 

๖. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๑,๐๐๐.-บาท 
 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

   ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต  

   ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
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๑.๓.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลบ้านต๊ํา   
         (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําให้เกิดปัญหา  
เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน  ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชน  รู้จักความพอเพียง  ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  
จึงได้จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลบ้านต๊ํา (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙ ) จัดการศึกษา (๑๐ ) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กสตรี คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม  และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
 

 ๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้  
   ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
   ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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๔. เป้าหมาย  

   เชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนในเขตตําบลบ้านต๊ํา จํานวน ๑๕๐ คน  

   เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   ๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   ๕.๓ ดําเนินการตามโครงการ  
   ๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

 

๖. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐.-บาท 
 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้  
   ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้  
   ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่      
คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม  และบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง  ศีลธรรม คุณธรรมแล้ว  เยาวชนก็
จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีความสุข เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น  ยาเสพติด รักก่อนวัย
อันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของปัญหาเหล่านี้ จึงได้
จัดทําโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  ร่วมกับโรงเรียนในเขต เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน  ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของ       
ยาเสพติด  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  

    ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
   ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม  
   ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม  

   ๓.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   ๓.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา                  

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
   ๖.๒ จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   ๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
   ๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   ๖.๖ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
   ๖.๗ ดําเนินการตามโครงการ  
   ๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
 

๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในครอบครัว 

   ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒  ประการ มีลักษณะนิสัยอัน
พึงประสงค ์ 

   ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
   ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
   ๑๐.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   ๑๐.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน  ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ                   
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอํานาจการปกครอง                 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ      
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้                     
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบ  กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน  ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง                 
ที่คนทํางานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง
ที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงาน              
ราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น                        
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จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ  
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตของ
องค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างต่อสาธารณะชนอย่างน้อย  1 ครั้ง  

   4.4 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  

   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง อย่างน้อย 1 ฉบับ  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  - การบริหารราชการของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา มีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลบ้านต๊ําได ้ 

- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ  

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  เป็นบุคลากรที่
มีความสําคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ                    
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พะเยา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรม  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการทํางานมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  

   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ 
   3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ให้
มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จํานวน 1 มาตรการ  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๔๕  

   6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     -  มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ฯ  จํานวน 1 มาตรการ  

    -  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก
ธรรมาภิบาล  

   10.2 ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฯ ไม่              
น้อยกว่า 90 %  
    - บุคลากรของเทศบาล  ฯ มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ฯ มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ําจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตาม เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุาย การเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการอออกองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  โดยแยกตาม แผนงาน งาน หมวด
รายจ่าย และประเภทรายจ่าย 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ     ทุกปีงบประมาณ  (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝุายการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 



65 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน้าฝุายบริหารงานคลังและผู้อํานวยการกองคลัง 
  4.2 นักวิชาการพัสดุ 
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ 

  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองคลังเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ 

  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจาก เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้การใช้จ่ายเงินการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตําบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50(9) ที่กําหนดให้
เทศบาลมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ                  
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาล ตําบล
บ้านต๊ําเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลบ้านต๊ําทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ที่
ดําเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 จํานวน4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลตําบลบ้านต๊ําและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   
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  6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 

   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนสามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ       
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตําบลบ้านต๊ําบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านต๊ําเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ    
ไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ เทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ                
ทางเท้า  ด้านไฟฟูาสาธารณะ   ด้านระบบระบายน้ํา   ด้านน้ําเพื่อการบริโภค  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน      
ด้านการส่งเสริมกีฬา  ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส   ด้านงานสาธารณสุข  ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   ด้านการส่งเสริมอาชีพ    ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา  
เสพติดในพ้ืนที)่ โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย เท่าเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  

   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย เท่าเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า  ด้านไฟฟูาสาธารณะ  
ด้านระบบระบายน้ํา  ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค   ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ด้านการส่งเสริมกีฬา   ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  ด้านงานสาธารณสุข  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ   ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ด้านศึกษาและ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการ น้ํา เสีย  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย เท่า
เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

    10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า   
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น            
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้
การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง                 
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวย              
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุก คน
จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน                 
ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้ 
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงานได้  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลบ้านต๊ําและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล ตําบล
บ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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 6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  

    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม              
ทุกงานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทําการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา
จุดบกพร่องในการจัดทํา  โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัด / ทุกกอง  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได ้
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริต
ขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  เป็นไปอย่างรอบคอบ 

  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ     เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลบ้านต๊ํามอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองช่าง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องในวโรกาส ๒๘ กรกฎาคม  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ  และในวโรกาส ๑๒  สิงหาคมของทุกปีเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  เป็นวันแม่แห่งชาติ  ซ่ึงเทศบาล  ฯ            
ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปี เพื่อเทิดทูนพระมหา กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์                 
พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย                 
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อ
ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่กําหนดให้เทศบาล 
มีหน้าที่ส่งเสริมการ  พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา         
มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่  หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม                
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นใน 
พ้ืนที่เทศบาล เพ่ือมอบโล่  ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้
สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  

   ๓.๒ เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
 

๔. เป้าหมาย จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๑๐ คน  
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑๐ ชุมชน 
เพ่ือให้แต่ละชุมชน  ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล ฯ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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   ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  
   ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  
   ๖.๕ ได้ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่  ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ี ได้ตรงกับวันเฉลิม                      
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ                        
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒,๐๐๐.-บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต  

- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนกลุ่มเปูาหมาย  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์  

- มีพ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กร ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ                    
ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการ  
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ และเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ  เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
 

๔. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลบ้านต๊ํา  
 

๕. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

   ๖.๒ ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก สภาเทศบาล  เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  

   ๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
   ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   ๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะ
ทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน                 
ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร
เพ่ือการบริโภคและจําหน่ายทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้างทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัยและที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการ
ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ                 
จึงเกิดภาวะภัยแล้งทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มี
พ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่ง น้ําประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการ
ปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ดําเนินการตามมาตรการของ
รัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การทํานาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และ              
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลู กทดแทนการ
ปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้                    
น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ทําน า 1 ไร่ ใช้น้ํา 
1,738  ลูกบาศก์เมตร  ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ํา 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่ง
ของการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่  ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตําบล บ้านต๊ํา                
อย่างยั่งยืน เทศบาลตําบลบ้านต๊ําได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรกจึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลบ้านต๊ําคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรา ยได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีการบริหาร  จัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร  
 

4. สถานที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลบ้านต๊ํา  
   5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี  

   5.3 มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการ                         
อันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน  

   5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

7. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  งานพัฒนาสังคม  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
 

9. ตัวช้ีวัด  
   9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือสนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   
 

10. ผลลัพธ์  
   10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจและนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและ              
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลบ้านต๊ําได ้ 
   10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก การทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ  
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แต่ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ  ดังนั้น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงได้มี
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา    
 

6. วิธีดําเนินการ   ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
    - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

    - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจําปีหรือคณะทํางาน LPA จังหวัด  

    - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ    
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา    
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ   
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา  มีนโยบาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน            
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น                  
ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา  รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น ไป
ในแนวทางเดียวกัน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา    
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา    

   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา  ให้ผู้รับบริการ   ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา   ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 



81 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาล ตําบล
บ้านต๊ํา จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา โดยมีสํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ       
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา    

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จํานวน 1 แห่ง  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

   6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้และมีข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา   
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก

ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  

3.2 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

3.3 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา (www.baankhong.go.th) และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ  และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาล ตําบลบ้านต๊ํา จึงได้ตระหนักและ                       
เห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพ์
ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบ้านต๊ําได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน   
ได้แก่  

    - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
    - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  

   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย 
  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจํา  
  และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  

    - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน 

  สื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
    - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  

   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น  

    - รายการ TV  
    - รายการทาง Youtube ออนไลน์  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด / ทุกกอง  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



86 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตําบลบ้านต๊ําเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ                  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา จึง
มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา 

   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาล ฯ กับประชาชนในพื้นท่ี  
 

4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ                 
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   ๖ .2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  

   ๖.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน  

   ๖.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข/์ ร้องเรียน ดังนี้  

   ๗.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๔๔๒๔๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๒-๗๔๔๒๔๒ 
   ๗.3 ทางเว็บไซต ์ 
   ๗.4 ทางไปรษณีย์  

 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

   ๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   ๑๐.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลบ้านต๊ําเคลื่อนที่  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตําบลบ้านต๊ําเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ             เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ซ่ึงถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการเทศบาลตําบล บ้านต๊ําเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความ
ต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการ  ในด้านใดบ้าง และให้บริการ
งานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการ
ฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิด ค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุดเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
เทศบาลบ้านต๊ํา ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
   3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาล ฯ กับประชาชนในพื้นท่ี  
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
   นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ฯออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯ ทั้งหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
   กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านต๊ําโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
 

6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  

   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนในการประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน)  
   ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่    

   ๖. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
   ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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 7. ระยะเวลาดําเนินการ    กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชนในเดือนมีนาคมของทุกปี  
 

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัด/ทุกกอง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ําอย่างทั่วถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล  ฯ ร่วมรับฟัง  ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



90 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สถาน บริการสาธารณสุข ในเขต เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา ประกอบด้วย  สถานีอนามัยตําบล
บ้านต๊ํา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเก่า เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการ            
แก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็น
กลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  สถานีอนามัยตําบลบ้านต๊ํา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเก่า กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ   จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ปุวย ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

   - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   สถานีอนามัยตําบลบ้านต๊ํา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเก่า กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน   
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ  
ได้รับเรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
  ๖.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

  ๖.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 

  ๖.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียน ได้แก่  

   1) ไปรษณีย์  
   2) โทรศัพท์  
   3) โทรสาร  
   4) เว็บไซต์  
   5) เฟสบุ๊ค 
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๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
  ๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/ร้องทุกข ์

  ๑๐.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตําบล บ้านต๊ําในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา โดยงานวิเคราะห์นโยบาย               
และแผนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านต๊ําขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตําบลบ้านต๊ําให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํากําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  

 

5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล บ้านต๊ําบางตําแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา แทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล       
บ้านต๊ํา เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา และ           
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา              
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบล บ้านต๊ําด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการ  “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีเทศบาลตําบลบ้านต๊ําได้ดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบล
บ้านต๊ําอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบล บ้านต๊ําได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย    ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑0หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
  ๖.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบล
บ้านต๊ําอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบล บ้านต๊ําในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   และคณะ กรรมการ
ตรวจการจ้าง เป็นต้น 
  ๖.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบ้านต๊ํา 
  ๑๐.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ฯ ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล ฯ
เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา จึงได้จัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
เทศบาล ฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบล บ้านต๊ําและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา 

   3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  

   6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย  
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    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

    (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล บ้านต๊ําตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบ้านต๊ําปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบ้านต๊ําสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  

     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลบ้านต๊ํามอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  

   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  

   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ําพร้อมตัวชี้วัด  

   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและ วงปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบ้านต๊ําจึงได้มีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ตําบลบ้านต๊ํา
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กรและนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง  
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้                   
ผู้กํากับดูแล 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะ
มีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย  ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                 
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ  ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
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   6.2 หัวหน้าส่วนราชการของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการต่อ      
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   6.4  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ      เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  

   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม  
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้  

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ  
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ  
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล บ้านต๊ําเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีการดําเนินการ  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืนๆรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลหนองสรวง 

   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน  
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   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตําบล บ้านต๊ําจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลตําบลบ้านต๊ํารับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)   

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลบ้านต๊ําได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก. ทจ.จังหวัด อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  

   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลหนองสรวง  จะออก
คําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  
ในการที่ เทศบาลตําบล ก.ทจ.จังหวัด ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทาง การปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ              
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมและข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

   - นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ํา ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
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8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารทั่วไป สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด  กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ของเทศบาลตําบล บ้านต๊ําและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทํางาน ที่มี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านต๊ํา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลังเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตําบล บ้านต๊ํา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลบ้านต๊ําจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตําบล
บ้านต๊ําทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล ข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วน
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม ของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 

  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย   ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ให้ความสําคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้อง
ร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ผลลัพธ์    การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น                 
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ําเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ              
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการสํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้  
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านต๊ําเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
   3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํามีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
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   3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารเทศบาลตําบล บ้านต๊ําจํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ําจํานวน 
๑๒ คน รวม ๑๖ คน  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

เข้ารับการอบรม  
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ําได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านต๊ํามีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล บ้านต๊ํา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง         
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้ เทศบาล ฯ       
มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริตนายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ํา จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้นเพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของ เทศบาลฯ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

 

4. เป้าหมาย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  จํานวน  ๑๒  คน  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  

   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติงบประมาณ ประจําปี การตรวจรายงานการประชุม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา เทศบาลตําบล                
บ้านต๊ํา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกิจการสภา   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  

   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน              
การทุจริต  

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ประชาชนในเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้
เทศบาล ฯ มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการ
สร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ  
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะ
เป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  ซ่ึงเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่น
ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ       ด้านใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น      จึงเป็น
สิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา ในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต    คอร์รัปชันใน
ท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นจึงได้จัดทํามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือสร้างแกนนําแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  

   2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต  

   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

4. เป้าหมาย  
   ภาครัฐและภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบ้านต๊ําเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น  เครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

5. สถานที่ดําเนินการ    ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
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6. วิธีดําเนินงาน  
   1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
   2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
   3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ เทศบาล
ตําบลบ้านต๊ําในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต  
   4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต 
   5. ทําบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกันระหว่าง เทศบาลตําบลบ้านต๊ํา กับบุคคล องค์กร             
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     1. ทําให้เกิดแกนนําแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
   3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบ้านต๊ํา 


