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ค าน า 

                  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท า
ให้ประเทศต่างๆตระหนักถึงภัยร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากข้ึน  เทศบาลต าบลบุญทัน ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2565 – 2568)  
                 ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชน  ข้าราชการ  พนักงาน  มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพ่ือจะ
ได้มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝูาระวังการทุจริต  เป็นต้น 
               เ ท ศ บ า ล ต า บ ล บุ ญ ทั น  ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ฉบับนี้ จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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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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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
               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 าแหน่ง หน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  
 ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น 
เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรอืทฤษฎีอ่ืนๆ 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 สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 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 
 

เป้าหมาย 
                 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 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที่  1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อ การทุจริต 
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมาย
เหต ุ

งบประมา
ณ 

(บาท) 

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 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 
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- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
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 

2.8 โครงการอบรมการปูองกัน
การทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลบุญทัน 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

5,000 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

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  (พ.ศ.2561-2565)   
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ป ี2563 ปี 2564 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
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 

100,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

100,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

100,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

100,000 

- 

 

10000 

 

 

- 

 

10,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
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 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

2 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล 

 

 

 

1. โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 

2.การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 
3 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จ าท าแผนชุมชน 

2.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

3. มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาล 

- 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

-- 

- 

- 

 

-- 

 

 

- 

    

- 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

    

- 

 

- 

 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

-- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
30,000-- 

 

-- 

- 

- 

 

-- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

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. โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

2.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 

2. โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

 

 

1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

3.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลบุญทัน 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-10,000 

 

 

 

 

 

-- 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
1.1 ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผู่้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ต าบลบุญทัน 
1.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 
2.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไมกระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เป้าหมาย 

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

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5.วิธีการด าเนินการ 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
7. งบประมาณในการด าเนินการ 

5,000 บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด   ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลต าบลบุญทันประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตองได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
ผลลัพธ์  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน เกิดจิตส านึกท่ีดีในการตอตานการ

ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.2 ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน” 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลบุญทันได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน พ.ศ. 2561 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 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 านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชน์ส่วนตน และไมมีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ, 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
ปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบลบุญทันได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทัน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
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2.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดานต่างๆ ของเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 เพ่ือท าให้เกิดรปูแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

2.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอตนเอง ตอองค์กร ตอผู้บังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามล าดับ 

2.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือใช้เป็นคานิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

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

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาล 
 
 
 
 
 
2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

2.1 ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลบุญทัน 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
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เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกร้อน ซึ่งสงผลให้เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห่งแล้ง มีไฟไหม้  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้รวมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหลงดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลต าบล
บุญทัน จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ต าบลบุญทัน” เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองนาอยู่สวยงาม (Beautified City) และรวม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญ
ทัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่วางเปลาในเขต
เทศบาลต าบลบุญทันเพ่ือให้เกิดความรมรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเปน็การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะรวมกัน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเขามามีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลบุญทัน 

2.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูล
คาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองนาอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแกป่ระชาชน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 100 คน 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู 
5. วิธีด าเนินงาน 

5.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ารวมกิจกรรม 

5.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

5.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
5.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 
5.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 
7. งบประมาณด าเนินการ 
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40,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ท าให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดลอมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกรอน 
9.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรมรื่น

ในชุมชน 
 
2.2 ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1. 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” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม่ฟืน และไม่ไผ่ เป็นตน เพ่ือประโยชน์
ตอระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลบุญทัน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รวมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

3.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน  9 หมู่บ้าน 
โดยปลูกพันธ์ไม่ประเภทต่างๆ ทั้งไม่ยืนต้น ไม่ประดับ ไม่ผล ไม่ดอก และพืชผักส่วนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

3.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหลงน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลบุญทันจ านวน 9 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลบุญทันโดยบูรณาการรวมกันกับ
หน่วยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

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

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

5.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

5.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดลอมประจ าชุมชน 
(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 

5.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดลอมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 

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

5.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาดร่มรื่น นาพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

5.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แกชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
   
 
 
 
 
3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

3.1 ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยให้มีคนส่วนให้
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
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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 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมรวมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมูคณะ 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านรางกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รวมกันในสังคม 
2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนรวม 
2.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
2.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบุญทัน โรงเรียนในเขตต าบลบุญทัน 

คร ูอาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมผู้เกี่ยวของก าหนดจัดงาน 
5.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
5.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวของทราบ 
5.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
5.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
5.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
5.7 ด าเนินการตามโครงการ 
5.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลบุญทัน รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
เทศบาลต าบลบุญทัน 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านรางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแกเด็ก 
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
9.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
9.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
9.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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 
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
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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
เมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. ตงัช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารตอสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปรงใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดขอร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการการสร้างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
1. หลักการและเหตุผล 

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจ า และพนักงานจางของเทศบาลต าบลบุญทัน เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น 
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  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
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3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเขามา 
ท างาน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

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

5.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
5.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
5.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

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

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

เทศบาลต าบลบุญทันเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
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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
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจ าเป็นตองมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองค์วามตองการของประชาชน 

2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
2.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
2.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 
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5.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

5.2 จัดท าหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

5.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกวา 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นชองทางแห่งการทุจริต 
 

3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “สร้างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
ต าบลบุญทัน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลบต าบลบุญทัน ด้วยเหตุผลนี้
เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลบุญ
ทัน โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลต าบลบุญทันเป็นประธานกรรมการ และหัวหนาส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลต าบลบุญทันที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
บุญทัน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินนผลการปฏิบัติราชการ 

5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล
บุญทัน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 

5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 

สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 
 

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

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
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2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
2.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
3.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองคลัง 
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลบุญทัน 
 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
9.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
9.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลบุญทันมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
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โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปรง
ใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
2. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทันและชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
 
 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
5.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง  หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ผลผลิต 
เผยแพรข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกวา 3 ช่องทาง 
9.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกวาร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลบุญทันบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบุญทันเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัต ิอนุญาตในเรื่องที่
เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการรวมกับหน่วยงานเจาของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งตอ่งาน ระบบการรับเงิน และก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ เทศบาลต าบลบุญทันยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑม์าตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการทองเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดวนของรัฐบาล การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยใน
ขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2. วัตถุประสงค์ 
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2.1 สร้างความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

2.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเทา, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และ
ด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดวนของรัฐบาล (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

5.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไม่เลือกปฏิบัติ 
9.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

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

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบ้รอยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
2.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
2.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลบุญทันให้สั้นลง 
3.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลบุญทัน 
3.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
3.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบุญทัน 
3.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน   อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

5.4 มีระบบการรับฟังขอร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

9.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ 
9.4 ท าให้ภาพลักษณะของเทศบาลต าบลบุญทัน เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชน 

มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
2. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 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 างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลบุญทันให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ 
2.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได้ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทันและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลบุญทัน 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ 

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
5.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
- จัดท าเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
- จัดให้มีกลอ่ง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
- จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค ารองต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
- จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 

เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
- การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 
 
5.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
5.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561-2565 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
9.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
9.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา 

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

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

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบุญทันภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
3. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลบุญทัน  
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5.. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

5.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
5.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ 
มอบหมายทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
1. หลักการและเหตุผล 
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึง
ได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี 

2.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
5.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
5. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน 
ราชการ 
1. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลบุญทัน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าทีต้่องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไมมีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไมได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ 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 และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสต ิ
นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรี
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ 
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
3. เป้าหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

5.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

5.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
9.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม 
1. ชื่อโครงการ : คนดีครีบุญทัน 
1. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลบุญทันจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้รวมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคม สูความอยู่เย็นเป็นสุข 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน 

เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ป ี
4. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 
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จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลต าบลบุญทันเว็บไซต์เทศบาลต าบลบุญทันสื่อสังคม 
(Social Media) เป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีขอตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสูองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะสงผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
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เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
5.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
2. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
1. หลักการและเหตุผล 

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

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทันจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผนดิน 
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- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลบุญทันให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบุญทันจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

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

ด้วยเทศบาลต าบลบุญทันมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขามามีส่วนรวมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจ าเทศบาลต าบลบุญทัน
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลต าบลบุญทันขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจงเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
2.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวของอย่างถูกต้อง 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
5.2 จัดท าคูมือด าเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลต าบลบุญทัน 
5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
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5.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบุญ
ทันให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลบุญทันตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบุญทันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวของอย่างถูกต้อง 
 
 
4. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการนี้เทศบาลต าบลบุญทัน จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบุญทันว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูเทศบาลต าบลบุญทัน บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลบุญทัน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปรงใส เป็นธรรม 
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3. เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบุญทัน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน ต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 
5.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

5.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

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

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นตองมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
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และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทันให้
ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลบุญทันมีความโปร่งใสใน
การท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสูองค์กร เพ่ือให้บุคลากร
ของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือขายความรวมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

2. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเขาถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบุญทัน” 
1. 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 ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพรข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลบุญทันได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
2.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกวา 7 ชองทาง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 

5. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพรข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบุญทันร้านคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบ 

คนได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพรข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

การรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมูบ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลบุญทันได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลบุญทันประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ
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เทศบาลในปีถัดไป  เทศบาลต าบลบุญทัน จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
2.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 
2.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 
2.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
2.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล

บุญทันส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
5.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
5.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
5.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
5.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
5.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
5.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือสงให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
5.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณารางแผนชุมชน จ านวน 9 หมู่บ้าน ระหว่าง

เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความตองการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
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3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เขามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 

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

เทศบาลต าบลบุญทันเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบุญทันจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องรองเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

3. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
4.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งดวน 
4.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
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ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

5.1 ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
5.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-005-700 ทางโทรสารหมายเลข 042-005-700 
5.3 ทางเว็บไซต์ 
5.4 ทางไปรษณีย์ 

6. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 
 
 

8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
8.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นวาประชาชนได้มี

ส่วนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 

8.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/ร้องทุกข์ 
8.3 แจงผลการด าเนินการให้ผู้รองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
8.4 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลต าบลบุญทัน เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานด้านสาธารณสุข  ส านักปลัด จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

2.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 
2.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

3. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบุญ

ทัน 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
4.2 เผยแพรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
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4.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลบุญทัน 
4.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดวน 
4.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

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

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
6. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานสาธารณสุข ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

8.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 

8.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือรอง
เรียน/ร้องทุกข์ 

8.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาล  
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนรวมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุม้กัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ 
สนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
3. เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวของเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
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4.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
4.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

6. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
รว่มมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
3. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไปดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลบุญทันมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลต าบลบุญทันและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลบุญทัน 
3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลบุญทัน 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
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5.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
5.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
5.4 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 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทันตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบุญทัน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล

การประเมินให้เทศบาลต าบลบุญทันทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลบุญทัน 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล    
บุญทันส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลต าบลบุญทันมอบหมาย 
5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
5.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
5.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลต าบล

บุญทันพร้อมตัวชี้วัด 
5.9 การติดตามและประเมินผล 
5.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565)   
 

ก าหนด 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบุญทันจึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบุญทัน 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลบุญทันทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินตามก าหนด 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. 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 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลต าบลบุญทันพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางใน
การก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบุญทันขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

2.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
3. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบุญทันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

4.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
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4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลบุญทันทราบ 
5. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน/ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
6. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลบุญทัน 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ประโยชน์ที่คาดวาจะได้รับ 

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

ไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวของในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และตอ้งมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีขอผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
2.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
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2.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทัน 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
5. 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 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565และท าอย่างต่อเนื่อง 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังเทศบาลต าบลบุญทัน 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

9.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
9.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

2. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานกอสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขขอก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ท่ี
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ องค์กร หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะตองรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้เทศบาลต าบลบุญทันเห็นถึง
ความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 
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2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
5.2 จัดอบรมให้ความรู้แกคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
 
 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ สงผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างตน จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
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บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

ส านักงานเทศบาลต าบลบุญทัน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แกผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ

อบรม 
5.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
5.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบุญทัน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
9.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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9.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

9.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทันมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
2. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแมจ้ะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบรอยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปรงใสในเทศบาลต าบลและลดการทุจริตเทศบาลต าบลบุญทันจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภารวมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
2.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

3. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 12 คน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
5.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

5.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
9. ผลลัพธ์ 

9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
9.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได้ 

 
3. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวของกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และตอ้งท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนรวมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอ านาจ 
ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบุญทันเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
รว่มในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนรวม
ในการท างาน 

2.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

3. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบุญทัน จ านวน 12 คน 

4. พื้นที่ด าเนินงาน 
เทศบาลต าบลบุญทัน 

5. วิธีด าเนินงาน 
5.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย ์ 
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เขา้ร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา

เทศบาลต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลบุญทัน 
10. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาเทศบาลต าบลบุญทันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 


