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ค าน า 

                  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท า
ให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น  เทศบาลต าบลบุญทัน ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต 4 ปี  (พ .ศ . 2561 – 2564) ประกอบด้วย  4 มิติ  คือ  
                 ซ่ึงแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพ่ือจะได้มีส่วน
ร่วมในแก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝูาระวังการทุจริต  เป็นต้น 
                 เทศบาลต าบลบุญทันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตปี 4 ปี  (พ.ศ. 2561 
– 2564)  ฉบับนี้ จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

             
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
                        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 
ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
     5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
     6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
     7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
        1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต     
                   2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
                  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้  
       4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
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ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของ
ภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
               5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
              6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม   
              7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท า การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
              ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๕ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่
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ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
                 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
                 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๖ 
                    3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
                4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เปูาหมาย 
                 1)ชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
                 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของข้าราชการ  
                 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
                5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
                2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
                3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต  
                4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
                5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

มิติที่  1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อ การทุจริต 
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ัง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง  ฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

 

 

 

3. การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

 

1.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน อปท. 

1.2 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.1 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
อปท. 

2.2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

3.1 โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

40,000 

 

30,000 

 

 

40,000 

30,000 

 

- 

 

 

40,000 

 

30,000 

 

 

40,000 

30,000 

 

- 

 

 

40,000 

 

30,000 

 

 

40,000 

30,000 

 

- 

 

 

40,000 

 

30,000 

 

 

40,000 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.1กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 

2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 

2.2 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2.3  กิจกรรมสร้างสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

2.4 กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2.5 กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2.6 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2.7  กิจกรรมจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

3.2 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

3.3 มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ  อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

3.4 มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 

3.5 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4.การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

5.มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

4.1 โครงการคนดีศรีบุญทัน 

4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

4.3 กิจกรรมการยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น  ผู้ท าประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

4.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.1  มาตรการ จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

5.2 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

5.3 มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

5.4 มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

175,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

175,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

175,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

175,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 

 

 
 

2.การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
การตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

 

 

 

 

 

3.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
เทศบาล 

1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2 กิจกรรมออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

1.3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 

1.4 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

1.5 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2.1 โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 

2.2การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
2.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 
2.4 มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2.5 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา 

3.2 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบลประจ าปี 

3.3การส่งเสริมและสนับสนุน
การจ าท าแผนชุมชน 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

10,000 

30,000 

- 

30,000 

- 

 

- 

 

 

- 

   10,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

10,000 

30,000 

- 

30,000 

- 

 

- 
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   10,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

10,000 

30,000 

- 

30,000 

- 

 

- 

 

 

- 

   10,000 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

20,000 

 

- 

 

10,000 

30,000 

- 

30,000 

- 

 

- 

 

 

- 

   10,000 

 

10,000 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.4 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

3.5 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

3.6 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาล 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

2. การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

 
 

3.การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1.1 โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

1.2กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

2.1 กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 

2.2กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

2.3 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

3.1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุ

 งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
 ( Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

3.2 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3.3 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

3.4กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาล 

 

4.1 มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

4.2 มาตรการส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

 

 

20,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

20,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

20,000 

 

- 
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- 
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แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝาุยประจ าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผู่้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ต าบลบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหนงทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
รวมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไมได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัต ิอันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผู้อื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่
ท างานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างตองลุลวงไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเขามารับบริการที่องค์กรนั้นๆประกอบกับเทศบาลต าบลบุญทัน ได้รับการประเมินคัดเลือก
จากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
และท่ีดี ด้านการปูองกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในดานคน ได้แก่ 
บุคลากรทั้งขา้ราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า 
รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเทศบาลต าบลบุญทันดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไมกระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เปูาหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 76 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
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6. วิธีการด าเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด   ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลบุญทันประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตองได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  

ผลลัพธ์  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน เกิดจิตส านึกท่ีดีในการตอตานการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลบุญทันได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน พ.ศ. 2561 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือวาเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจางของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรบัผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชน์ส่วนตน และไมมีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแกประชาชนอย่าง
ครบถว้น ถูกต้อง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดให้ขา้ราชการตอ้งละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหนงหน้าที่และไมกระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สว่นรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลบุญทันควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมา
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ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลบุญทันได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดานต่างๆ ของเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรปูแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอตนเอง ตอองค์กร ตอผู้บังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือใช้เป็นคานิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนรวมรับรู้และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไวให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจาหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลบุญทันประจ าปี 2561 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกร้อน ซึ่งสงผลให้เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกดิความแห่งแล้ง มีไฟไหม้  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้รวมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหลงดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบล
บุญทัน จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ต าบลบุญทัน ประจ าปี 
2561” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองนาอยู่สวยงาม (Beautified 
City) และรวมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เทศบาลต าบลบุญทัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่
วางเปลาในเขตเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือให้เกิดความรมรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะรวมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเขามามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลบุญทัน 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูล
คาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองนาอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแกป่ระชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 200 ตน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
6. วิธีด าเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ารวมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
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6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ท าให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดลอมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกรอน 
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรม

รื่นในชุมชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม่ท าลายปุาไม้
ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซ่ึง
สงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะ
สามารถชวยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ทานได้
พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซ่ึง
พระองค์ทานได้เสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่างเพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก ปลูกไม่ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึงไม่เศรษฐกิจ ปลูกไวท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถงึ ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม่ฟืน และไม่ไผ่ เป็นตน เพ่ือประโยชน์
ตอระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลบุญทัน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รวมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
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3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน xx หมู่บ้าน 
โดย 
ปลูกพันธ์ไม่ประเภทต่างๆ ทั้งไม่ยืนต้น ไม่ประดับ ไม่ผล ไม่ดอก และพืชผักส่วนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหลงน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลบุญทัน 
จ านวน 9 หมู่บาน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลบุญทันโดยบูรณาการรวมกันกับหน่วยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบุญทันสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุญทันพนักงาน/ลกูจ้าง เทศบาลต าบลบุญทัน ผู้น าชุมชนกลุ่มตาง ๆ ทั้ง 9 หมู่บาน ได้แก่ ประธาน
ชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นตน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบุญทัน 
6. วิธีการด าเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดลอมประจ าชุมชน 
(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดลอมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 

6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาดร่มรื่น นาพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แกชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 
   
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยให้มีคนส่วนให้
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ตองแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก้อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดรักก่อนวัยอันควร 
ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลงดังนั้น เทศบาลต าบลบุญทันได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัวรวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลบุญทัน และโรงเรียนใน
เขตต าบลบุญทัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนส านึกดีตอ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมรวมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมูคณะ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านรางกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รวมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนรวม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบุญทัน โรงเรียนในเขตต าบลบุญทัน 

คร ูอาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวของก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
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6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx 

8. งบประมาณด าเนินการ 
40,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลบุญทัน รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา

เทศบาลต าบลบุญทัน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแกเด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง

ประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติให้มีที่ประชาชนไม่เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความรวมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที ่
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหนงหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุงเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสูท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองให้ความเป็นอิสระแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนรวมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าได้เทาท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และตองเป็นไปเพ่ือการคุมครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นท้ังนี้ ต้องยอมรับวาปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะวากันไปแล้ว เรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกวาคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า 
โอกาสหรือชองทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไม่มากเทากับที่คนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กอ
ให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปรงใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดหีรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกนัการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการตอตานการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอตานการทุจริตของผู้บริหารตอสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารตอสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปl จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปรงใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดขอร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการการสร้างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า และพนักงานจางของเทศบาลต าบลบุญทัน เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ตองเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น 
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ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ xx เดือนxxx 25xx ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการท างาน
ได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเขามา 
ท างาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนต าแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2561 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดขอรองเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกวา 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากวาระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลบุญทันเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้ปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ตองท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแกประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายตาง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งตอการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สงผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธกีารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองค์วามตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรัส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แกรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
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ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจ าเป็นตองมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกนัการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกวา 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นชองทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภแูต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหนาส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภู โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหนาส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไวโดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู
พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวดัหนองบัวล าภู  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตองท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นตอการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวของ 

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแกทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุ ปl 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหนาฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและรอยละของจ านวน
งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     โครงการเผยแพรข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลบุญทันมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปรง
ใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตองเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540และพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได ้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นตองจัดโครงการเผยแพรข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เขาถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด า เนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร
สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทันและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 น าสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธ์ตามชองทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักคลัง เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกวา 3 ชองทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เขาถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกวารอยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลบุญทันบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองค์วามตองการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดน
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการรวมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบุญทันเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการรวมกับหน่วยงานเจาของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแกประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ เทศบาลต าบลบุญทันยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ดอยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการทองเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดวนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุา
และหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหลงก าเนิด
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแกประชาชน สร้างความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการใน
การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบุญทัน 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ดอยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการทองเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดวนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก 
ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหลงก าเนิด การจัดการ
น้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอย่างน้อยตองมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบรอยเกิดประโยชน์สุขตอประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากวาปีที่ผ่านมา 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองค์วามตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลบุญทันให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบุญทัน 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบุญทัน 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน   อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แกผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๖๖ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลบุญทัน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณะของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชน 

มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยตองมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความ
สะดวกในการตอบสนองตอความต้องการของประชาชนเทศบาลต าบลบุญทันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกทานจะตอง
รวมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 
ได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองค์วามตองการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลบุญทันให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทันและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลบุญทัน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแกประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแกประชาชน 
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพรข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค ารองต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแกประชาชนทั้ง 

เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพรองใน

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทันกองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานกอให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองค์วามตอง
การของประชาชน แต่ทั้งนี้ตองมีผู้รับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบุญทันภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแกราชการ 
4. เปูาหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหัวหนาส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหนาส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจงคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหนาส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดชองวางใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึง
ได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง

ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลบุญทันเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ตองท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแกประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาดานการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไมมีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหนาหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งตอการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกดิความล่าช้า ประชาชนไมได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองค์วามตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรัส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสต ิ
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แกรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไมสร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจ าเป็นตองมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสน
องค์วามตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหนงหน้าที่ราชการ 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

4. เปูาหมาย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหนาส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นชองทางแหงการทุจริต 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : คนดีครีบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้า  ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพโดยผู้ปุวย
ที่ต้องได้รับการรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  ปัจจุบัน
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรง และสร้างความเสียหายแก่ผู้คนในทุกระดับ ทั้งต่อตัวผู้เสพ  
ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมรอบข้าง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของชาติ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  เป็นปัญหาเรื้อรังและมีแนวโน้มที่จะ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

 
 

เทศบาลต าบลบุญทัน  โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลบุญทัน (ศพ 
ส.ต.บุญทัน) จึงได้จัดท าโครงการคนดีศรีบุญทันขึ้น  เพ่ือด าเนินการบ าบัดรักษา  ฟ้ืนฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
ให้สามารถกลับไปด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุขเยี่ยงคนปกติท่ัวไป 
3. วัตถุประสงค์ 
         3.๑  เพ่ือบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
          3.๒  เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด    
          3.๓  เพ่ือสร้างแกนน าและเครือข่ายในการรณรงค์การลด ละ เลิกยาเสพติด  
4. เปูาหมาย 
            - ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/กลุ่มเสี่ยง  จ านวน  ๕๐ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.๑  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.๒  จัดท าประชาคมโดยผู้ประสานศูนย์ปฏบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอสุวรรณคูหา  

    (ศพส.อ.สุพรรณคูหา)เพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด และผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 6.๓  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลบุญทัน  น าข้อมูลผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดจัดท าแผนงาน/โครงการ  และน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 6.๔  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/มอบหมายหน้าที่ประชุมจัดเตรียมภารกิจ 
 6.๕  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
 6.๖  สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑๗๕,๐๐๐  บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพ 
 ๑๐.๒  ท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด 
 ๑๐.๓  ท าให้มีแกนน าและเครือข่ายในการรณรงค์การลด ละ เลิกยาเสพติด 
 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่วาจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
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สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลต าบลบุญทันจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก
คนดีเหล่านั้นให้รวมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคม สูความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุนให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน 

เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแกหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกวา 
10 คน/ป ี
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อชองทางต่างๆ ได้แก วารสารเทศบาลต าบลบุญทันเว็บไซตเทศบาลต าบลบุญทันสื่อสังคม 
(Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เขาร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือวาเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแกประชาชนต าบลบุญทัน ผู้ที่ท า
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คุณประโยชน์หรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบุญทันอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลบุญทันจึง
จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบุญทันมีคานิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแกผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลต าบลบุญทันตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน
มีคานิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนรวมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลบุญทันต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการรวมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดนที่ผานการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบุญทันมีคานิยม ยกย่อง เชิดช ูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับ 
ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แกชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพรผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแกสาธารณชนต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น 
4. เปูาหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลบุญทัน 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ศาลาเอนกประสงค์ ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บาน และสมาชิก เทศบาล. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เขารวมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม่ผล ไม่ยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของส่วนผสม ตอมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ 
การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ตองใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ตองหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักส่วนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตก
คาง ท าให้สภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยู่นาอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลด
รายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แกครอบครัวอีกด้วยตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิด
ภาวะภัยแลง ท าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่
ใกล้กับคลองส่งน้ า ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อย
น้ าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณภัยแลงดีและได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล
ได้มีการลดพ้ืนที่การท านาปรังลงอย่างมาก โดยเทศบาลต าบลบุญทันได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขาร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนา
ปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชส่วนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทน
การปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกวาการปลูกขาว เช่น พ้ืนที่ท าน้ า 1 ไร ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก
เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร ใช้น้ า 583 ลูกบาศกเมตร เป็นตน จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลงในพื้นที่ต าบลเทศต าบลต าบลบุญทันอย่างยั่งยืน
เทศบาลต าบลบุญทันได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้รวมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
บุญทันคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและตน
ทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให้สอดคลองกับปริมาณน้ า
ตนทุนและสถานการณที่เก่ียวของเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแลงให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
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ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แกเกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แกเกษตรกร 
4. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลบุญทัน 
5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 

7. งบประมาณด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู

9. ตัวช้ีวัด 
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลบุญทันได้ 

10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีขอตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงขอ
เท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากตอการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานตองสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสูองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวรวม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะสงผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้วาราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไวในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปรงใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้
มาตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทันจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลบุญทันให้ความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ต าบลบุญทันจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
รองเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลบุญทันมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขามามีส่วนรวมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค ารองเรียน
ผ่านชองทางต่างๆ ได้แก ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจ าเทศบาลต าบลบุญทัน
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลต าบลบุญทันขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวของอย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
6.2 จัดท าคูมือด าเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลต าบลบุญทัน 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องรองเรียนที่ได้รับจากชองทางการรองเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลต าบลบุญ
ทันให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนด าเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ต าบลบุญทันตามคู่มือด าเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลต าบลบุญทันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวของอย่างถูกต้อง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการนี้เทศบาลต าบลบุญทัน จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุญทันว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แกพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูเทศบาลต าบลบุญทัน บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลต าบลบุญทัน ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปรงใส เป็นธรรม 
4. เปูาหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู้องค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลต าบลบุญทัน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 
6.3 ก าหนดชองทางการร้องเรียน แจงเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกหน่วยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาให้ผู้รองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดร้อยละของเรื่องรองเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๙๑ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทันให้มีประสิทธิภาพมาก 
                    ยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐตองจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไวให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการวา “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกวางขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้ให้
มีสถานที่ส าหรับประชาชนเขาตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลบุญทันให้บริการ ณ ศูนย์บริการรวมเทศบาลต าบลบุญทันโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ 
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพรข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบุญ
ทัน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบุญทันจ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทัน(ภายในศูนย์บริการรวม เทศบาลต าบลบุญทัน) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเขาตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตองเผยแพรให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทัน” 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐตองจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไวให้ประชาชนเขาตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี 
ส่วนรวม สามารถตรวจสอบได้ 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลบุญทัน วาด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลบุญทัน เรื่อง คาธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบุญทันขึ้น 

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไวให้ประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนคว้า ตลอดจนเผย
แพร จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ตองจัดไวให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เปูาหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบเทศบาลต าบลบุญทันวาด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx จ านวน 1 ชุด 
3. ประกาศเทศบาลต าบลบุญทัน เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 1 ฉบับ 
4. แบบค ารองขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในเทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจงเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดท ารางระเบียบฯ วาด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx เสนอตอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

อนุมัติ 
6.4 จัดท ารางประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ 

ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดท ารางแบบค ารองขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นตนไป ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลบุญทัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุญ

ทัน 
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2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไวส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการท างานที่
จ าเป็นตองมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยให้เกิดความโปรงใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขว้างใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญ
ทันใหป้ระชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอด
คลองกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบุญทันมีความ
โปรงใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปรงใสสูองค์กร เพ่ือให้
บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเขาถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือขายความรวมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้ารวมอบรม จ านวน 90 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความตองการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
3.1.2 มีการเผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตองเผยแพรให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเขาถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทัน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพรข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเผยแพรข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพรข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพรข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเขาถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบุญทันได้งายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกวา 7 ชองทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพรข้อมูลข่าวสารในชองทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแกประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบุญทันรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบ 

คนได้เอง 
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- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง 

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ.ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายประชาสัมพันธ์ ฝุายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนชองทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกาวหนาด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้งายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนตองการให้
ประชาชนเขาถึงและมีส่วนรวมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบาง ในแต่ละข้ันตอนที่ตางกันเป็นสิ่งส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปรงใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แกสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปรงใส 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพรหลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
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4. เปูาหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพรภารกิจของเทศบาลต าบลบุญทันให้แกประชาชนโดยทั่วไปอย่าง

กวางขวาง 
4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผนพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคูมือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดท าคูมือส าหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดท าของที่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11 ปูายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดท า spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการรวมน าเสนอรางรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทันซึ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ

ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกวารอยละ 60 
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3.2 การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานรวมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลบุญทันได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ต าบลบุญทันประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 รวมถึงการน าเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความตองการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ รวมคิด รวมท า รวมแกปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
บุญทันส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือสงให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณารางแผนชุมชน จ านวน 9 ชุมชน ระหว่าง

เดือนมีนาคม –เมษายน 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความตองการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรวมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เขามามีส่วนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนรวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรองทุกข์เทศบาลต าบลบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลบุญทันเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบุญทันจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวรองทุกข์เพ่ือไวส าหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปูาหมาย 
ให้บริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ได้เสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
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ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งดวน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-005-700 ทางโทรสารหมายเลข 042-005-700 
6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นวาประชาชนได้มี

ส่วนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจงผลการด าเนินการให้ผู้รองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
3.2.2 มีชองทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถรองเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลบุญทันเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลบุญทันเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลบุญทันเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความตองการของ
ประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบาง และให้บริการงานด้านต่างๆ 
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือรวมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นตองคิดวาบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด 
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแกประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซ่ึง

อาจเสียคาใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปูาหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ 

ในเขตเทศบาลทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลบุญทันโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท ารางโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก

ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท ารางโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการก าหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมท า

แผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 25xx 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เขารวมโครงการฯ ได้รับบริการที่

สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลบุญทันอย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลรวมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความตองการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้รองเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 

ไดร้ับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทันเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจงเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เปูาหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญ

ทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

5.2 เผยแพรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบุญทัน 
5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอตอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดวน 
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานให้ผู้รองทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รองเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นวา
ประชาชนได้มีส่วนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนรวมในการสอดสองดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือรอง
เรียน/ร้องทุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบขอเท็จ
จริง ขอกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์
เสร็จแล้วให้แจงผู้รองรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าขอเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้รองได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องรองเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 

ประชาชนรวมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เปูาหมายการด าเนินการ 

ผู้รองเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงแล้วเสร็จแจงผู้รองโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรองเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลบุญทัน
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบล
บุญทันโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญ
ทันขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท ารางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลบุญทันให้สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลบุญทันก าหนดด้วยความถูกต้อง โปรงใส และสุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันจ านวน xx คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหนง 2 ปีตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2561 เทศบาลจึงตองด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหนงดังกล่าวมาด ารงต าแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบุญทันแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
ต าบลบุญทัน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลบุญทันมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันเพื่อเป็น

องค์กรในการยกรางหรือจัดท ารางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันและรางแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทันด้วยความถูกต้อง โปรงใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ 
ทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างให้
มีและมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนรวมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้จัดท าโครงการ เทศบาล
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 2562 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนรวมของประชาชนตอการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพรความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปlงบประมาณ พ.ศ. 25xx 
อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เปูาหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บาน ผู้ชวยผู้ใหญ่บาน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 600 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลบุญทัน 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

7. งบประมาณ 
10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารวมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนรวม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุงเน้นยกระดับการมีส่วนรวมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อตองการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุมกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความรวมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ 
สนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันได้เห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีชองทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองค์วามต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกลาที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เปูาหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมูบานตามก าหนดการ 
5.4 สงแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รวมกันอย่างทั่วถึงและเทาเทียมความรวม
มือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ คานิยมท่ีดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ารวมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลบุญทันได้ด าเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนรวมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบุญทัน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนรวมกับเทศบาลต าบลบุญทัน 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบุญทันได้มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนรวมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 9 หมู่บาน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนรวมกับเทศบาลต าบลบุญทันอย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบุญทันได้มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีส่วนเกี่ยวของกับเทศบาลต าบลบุญทันในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนรวมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ วาด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯวาด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนรวมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญ
ทัน 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนรวมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
วาสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไปดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบุญทันมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองค์วามตองการของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลบุญทันและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบุญทัน 
3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลบุญทัน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน(ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหนาส านักปลัด เป็นผู้ชวยเลขานุการ 
(6) หัวหนาฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ชวยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทันตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทันปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้เทศบาลต าบลบุญทันทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลบุญทัน 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญ
ทันส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลบุญทันมอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบล

บุญทันพร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลบุญทัน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบุญทันให้เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได้ 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนรวมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให้สอดคลอง
กับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศ
ต าบลต าบลบุญทัน 
4. เปูาหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลบุญทันตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบุญ

ทัน หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลบุญทันมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วาด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว รายงานตอผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบุญทัน 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบุญทันทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินตามก าหนด 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจงให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดสงรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ 
ดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่วาจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดม้ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ วามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่
ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นชองทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลต าบลบุญทันพิจารณาแล้วเห็นวาเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบุญทันขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซอนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

 
4. เปูาหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบุญทันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และผู้บริหารทราบ 
6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน/ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลบุญทัน 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดวาจะได้รับ 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วาง

ไว้ 
5. เป็นเครื่องมือชวยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 รอยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวของในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานตองอยู่ในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แกประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จ
จริง ไม่มีขอผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปรงใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบขอบกพรองมีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
3.4 ในการบริหารจัดการตองท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตองมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปรงใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทันภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังเทศบาลต าบลบุญทัน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลบุญทันเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนรวมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวา
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลบุญทัน จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเขามามีส่วนรวมโดยผ่าน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนรวมกับภาครัฐมาก 
ขึ้น เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปรงใส เน้นการมีส่วนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองค์วามตองการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลต าบลบุญทันให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เปูาหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเขารวมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลบุญทันให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบุญทัน มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและ

ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผู้ควบคุมงาน จะตองมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขขอก าหนดที่ระบุไวในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ท่ี
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองรองตอศาลปกครองได้เทศบาลต าบลบุญทันเห็นถึง
ความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเขามามีส่วนรวม
ในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจางมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคลองกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เปูาหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แกคณะกรรมการตรวจการจาง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางให้เขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ เทศบาลต าบลบุญทัน 
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10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจางท าหน้าที่ตรวจงานจางอย่างถูกต้องสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได้ก าหนดไว 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณหรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของอย่างผิดๆ สงผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นตองตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตองลาชา เพราะไม่ตอบสนองค์วามตองการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวขางตน จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ตองเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลบุญทันจ านวน 4 คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันจ านวน 12 คน 
รวม 16 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แกผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ

อบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลบุญทันได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบขอ
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวของกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้มีการจัดสงสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้เขารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณการท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 12 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้งในเทศบาลต าบลบุญทัน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสงสมาชิกสภาท้องถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเขารับการฝึกอบรม หรือเข้ารวมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

6.3 แจงให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาลต าบลบุญทัน 

6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลต าบลบุญทันทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบุญทัน 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณการท างานให้มๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู

งาน 
 

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของได้ก าหนดไว โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แตถ่ึงแมจ้ะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบรอยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปรงใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตเทศบาลต าบลบุญทันจึงได้ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาท
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภารวมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เปูาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
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6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวของกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนรวมโดยให้มี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองค์วามตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอ านาจ 
ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนรวมในการเสนอแกปัญหา รวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลต าบลบุญทันเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนรวมในการท างาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เปูาหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลบุญทัน 
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6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เพ่ือ

รวมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร จ านวน 11 คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จ านวน 22 คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย ์รวม 6 คน 
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เขารวมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจงในที่

ประชุมสภาเทศบาลต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหนงหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหนงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามี
การกระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกา
วาด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
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3. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลบุญทัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลบุญทัน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายอ านวยการ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ/าระวังการคอร์รัปชั่น
ในระดับเทศบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและสร้างเครือขายด้านการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับวาด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่วาจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลต าบลบุญทันมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความกาวหนา
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญกาวหนาได้นั้น จ าเป็นจะตองมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือขาย
ด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค 
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ประชาชนได้มีส่วนรวมในการเป็นเครือขายรวมกับเทศบาลต าบลบุญทันในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมท า รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่นเทศบาลต าบล
บุญทันพิจารณาแล้วเห็นวา การมีเครือขายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา 
เครือขายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือขายด้านการปูองกัน
การทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความรวมมือรวมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลต าบลบุญทัน 

4. เปูาหมาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบุญทันเขา

มามีส่วนรวมในการเป็น 
เครือขายด้านการปูองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทัน 
6. วิธีด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือขายด้านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลต าบลบุญทัน 

2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเป็นเครือขาย 

3. เปิดโอกาสให้เครือขายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน
ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมท า และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 

5. ท าบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหว่างเทศบาลต าบลบุญทันกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขารวมเป็นเครือขาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ท าให้เกิดแกนน า แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทัน 
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