
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป 
 (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลบวัสวาง 
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

 
 
 

งานนิติการ 
เทศบาลตําบลบัวสวาง 

อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 



 

คํานํา 
มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการ

ตามยุทธศาสตรชาต ิฯ ไปสูการปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยอํานาจหนาที่เก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษา

ความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ สวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ

พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืน

ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา ไดใหความสําคัญกับ การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ําใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตอง

ตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนํามาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการที่มี

ประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ การดําเนินการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่

๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติเปนพันธะกิจ 

“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี “จังหวัดใส

สะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป  ของ

เทศบาลตําบลบัวสวาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยมีคณะทํางานและเจาหนาที่ทุกสวนราชการ

ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมบทบาทและมีสวนรวมภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน ใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกลการตรวจสอบควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะ

ของเจาหนาที่ในการปฏิบัติใหมีความโปรงใสและยึดตามธรรมาภิบาล โดยยึดยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เปนแนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือใหทุก

สวนราชการ ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  สามารถบรรลเุปาหมายที่กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของตําบลสวางได  
 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 เมษายน ๒๕๖๑ 

 



 

 
 

สารบัญ 
หนา 

๓ 
 

สวนที ่๑ บทนํา          ๑ 

๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ๒ 

๑.๒ หลักการและเหตุผล         ๒ 

๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผน       ๔ 

๑.๔ เปาหมาย           ๔ 

๑.๕ ประโยชนของการจัดทําแผน        ๕ 

 

สวนที ่๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕)    ๖ 

 

สวนที ่๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนฯ     ๔๑ 

 

ภาคผนวก                  ๑๘๖ 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 

- บันทึกการอนุมัติแผนฯ 

- ประกาศเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 



๑ 
 

 สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค

เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน

การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมการทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มี

ผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตใน

ทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 

๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารม ีและอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน
ประเด็นได  ดังนี ้

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก

การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ

ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 



๒ 
 

๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 

ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา

พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณกีารดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) การได รับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน

ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให

เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ

เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว

บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย

สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี

คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 

ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ

บานเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว

ขางตน เปนเพียงตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชใน

การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน

ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก

ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง



๓ 
 

จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ

การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน

เครื่องมือทีใ่ชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ ๓ ใน

ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 

๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยได

แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคี

ภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against 

Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริต

เปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบน

พ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทย

ยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 

ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่

ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยม

และวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไว

ดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็ม

ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทีใ่ชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่ม

จากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน

สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงาน

ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี

และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี ้



๔ 
 

ยุทธศาสตรที ่๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัต ิเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อ

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ /กิจกรรม /มาตรการตางๆ 

ทีเ่ปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

๓. วัตถปุระสงคของการจัดทําแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย

การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี(Good Governance) 

๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๔. เปาหมาย 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก



๕ 
 

ประชาชนทองถิ่นปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤต ิมิชอบของขาราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต

และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน

การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

๓) ภาคประชาชนมสีวนรวมตั้งแตรวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ

ทุจริต 

๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน

การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ

กันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 

 



๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 

ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  อําเภอพรรณานคิม  จังหวัดสกลนคร 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. การสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ข าราชการการเ มืองฝาย
บริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่ นและฝ าย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑.๑.๑(๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล 

 

๑.๑.๒(๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

   

๑.๑.๑(๓) โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

 

๑.๑.๑(๔) โครงการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

 

๑.๑.๑(๕)โครงการฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภาและ

พนักงานของ ทต.บัวสวาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 



๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๑.๑.๒(๑) มาตรการ”สงเสริมการปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน”  

 

๑.๑.๒(๒) มาตรการ”เสริมสรางองคความรู

ดานการตอตานการทุจริต” 

  

๑.๑.๒(๓) โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย 

สุจริตและปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน

การตอตานการทุจริต 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 



๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๑ . ๑ . ๓ ( ๑ )  กิ จ ก ร ร ม ใ ห ค ว า ม รู เ รื่ อ ง

ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ ทต.

บัวสวาง 

 

๑.๑.๓(๒) มาตรการ”จัดทําคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน” 

 

๑.๑.๓(๓) มาตรการ”ปลูกฝงองคความรูใหมี

ความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 



๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น 

๑) ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ

โลกรอนในเขตพื้นท่ี ของ ทต.บัวสวาง (ปลูก

ปาเฉลิมพระเกียรต)ิ 

 

๒ )  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ ฟ น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลง

ทองเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใน

ชุมชน 

 

๓) โครงการปลูกผักริมรั้ว 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

๓,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

๕๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

๕๐,๐๐๐ 

 



๑๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๔) โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๕) โครงการสงเสริมอาชีพ (ปุยอินทรีย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 
มิติ 

ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเ ด็กและ
เยาวชน 

๑) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครับ 

 

๒) โครงการพานองทองธรรมะ 

 

๓) โครงการเขาคายพุทธบุตร 

 

๔) โครงการประกวดคําขวัญตอตานการ

ทุจริต 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



๑๑ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

๕) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหแก

เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบัวสวาง(โตไป

ไมโกง) 

 

๖) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก

และเยาวชน ทต.บัวสวาง (สงเสริมการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง) 

 

๗) โครงการวันเด็ก 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๔๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๔๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๔๕,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

๒.๑  การแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต

ของผูบริหาร ทต.บัวสวาง 

 

- - - - -  



๑๒ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๒.๒  มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสรางความโปรงใสใน

การบริหารงานบุคคล 

 

๒.๒.๑(๒)มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนา

สวน 

 

๒.๒.๑(๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงิน

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



๑๓ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

๒.๒.๒(๒) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดหาพัสด ุ

 

๒.๒.๒(๓) กิจกรรม “สรางความโปรงใสใน

การใชจายเงินงบประมาณ” 

 

๒.๒.๒(๔) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานการจัดซื้อ-จัดจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 



๑๔ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ

และการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัต ิ

 

๒.๒.๓(๒) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

 

๒.๒.๓(๓) กิจกรรม “การใชบัตรคิวในการ

ติดตอราชการ” 

 

๒.๒.๓(๔) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ

บริการประชาชน” 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอํานาจหนาที่ ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

๒.๓.๑(๒) โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ 

 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 

อนุญาต สั่งการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๒ .๓ .๒ (๒ )  มาตรการมอบ อํานาจของ

นายกเทศมนตร ี

 

๒.๓.๒(๓) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมาย

ของนายกเทศมนตรี  ปลัด เทศบาลและ

หัวหนาสวนราชการ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 



๑๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
 ๒ .๔ การ เ ชิด ชู เกี ยร ติแก

หนวยงาน/ บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

๒.๔.๑ (๑) โครงการพอ-แม ดีเดน 

 

๒.๔.๑ (๒) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ

คุณแกสตรีดีเดน 

 

๒.๔.๑(๓) ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/

บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 

๒.๔.๑(๔) โครงการวันผูสูงอายุ 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 



๑๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ

คุณแกคณะกรรมการชุมชน 

 

๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติ

แกบุคคล  หนวยงาน องคกรดี เดน ผูทํา

คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ      

ทต.บัวสวาง 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒.๔.๒ (๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี

จิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๑๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ ใน
กรณีไดทราบหรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 

 

๒.๔.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการของ ทต.บัวสวาง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๒๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวย

ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของ ทต.บัวสวาง 

 

๒.๔.๒ (๒) มาตรการ “ใหความรวมมือกับ

หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกร

อิสระ” 

 

๒.๔.๒ (๓) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบ

เก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



๒๑ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๒.๕.๓ (๑) มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับ

เรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ ทต.บัวสวาง

วา ทุจริต และปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ” 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -  



๒๒ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให มีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนได มีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ต า มอํ า น า จ หน า ที่  ข อ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูล

ขาวสารของ ทต.บัวสวาง ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง

ศูนยขอมูลขาวสาร ของ ทต.บัวสวาง 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 



๒๓ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๓.๑ .๒ (๑) มาตรการ “เผยแพรข อมูล

ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

 

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ  และ

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๒๔ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

ทรัพยสินของเทศบาล และการรับเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวารของ ทต.บัว

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



๒๕ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

สวาง” 

 

๓.๑.๓ (๒) โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 



๒๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
 ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น

การรับและตอบสนองเรื่อง
ร อ ง เ รี ยน / ร อ ง ทุ กข ข อง
ประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

 

 

 

 

๓.๒.๑ (๒) การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว

รองทุกข ทต.บัวสวาง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

ใชรวมกัน

กับ

โครงการ

จัดทําเวที

ประชาคม 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๓ .๒ .๒ (๑)  มาตรการกํ าหนด ข้ันตอน/

กระบวนการเรื่องรองเรียน 

 

๓.๒.๒ (๒) โครงการ ทต.บัวสวาง เคลื่อนที่ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

ใชรวมกัน

กับ

โครงการ

จัดทําเวที

ประชาคม 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๓.๒.๓ (๑) มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน

รําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

๓ .๒ .๓  (๒ )  กิจกร รม  ร าย งานผลกา ร

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข

ทราบ 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๒๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๓ . ๓  ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา ทต.บัวสวาง 

 

๓.๓.๑ (๒) ประชุมประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตําบล ประจําป 

 

 

 

 

๓.๓.๑ (๓) การสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ใชรวมกัน

กับ

โครงการ

จัดทําเวที

ประชาคม 

 

ใชรวมกัน

กับ

โครงการ

จัดทําเวที

ประชาคม 



๒๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๓ .๓ . ๒  ( ๑ )  ม าต รการ แต ง ตั้ ง ตั ว แทน

ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ

งานจาง 

 

 

 

- - - - -  

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ ทต.บัวสวาง 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 



๓๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

๓ . ๓ .๓  (๒ )  ม าต รก า รต ร วจ ส อบ โ ดย

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ด ี

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบ

ภายในประจําป 

 

๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๓๑ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในของ ทต.บัวสวาง 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๓๒ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได 

๔.๒.๑ (๑) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงาน

บุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย 

 

 

 

 

 

- - - - -  

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช

จายเงนิใหประชาชนไดรับทราบ 

 

๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการมีสวนรวมของ

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๓๓ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย 

และการใชประโยชนทรัพยสินของ ทต.บัว

สวาง 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

 

๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรมกรรมการตรวจการ

จาง 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๓๔ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา

ทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 

๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา ทต.บัวสวาง 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๔.๓ การส งเสริมบทบาท 
ก า รต ร วจ สอบ ข องสภ า
ทองถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมใหความรูดาน

ระเบียบ กฎหมายทอง ถ่ิน ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

 

๑๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

๑๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

๑๖๐,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ใชรวมกับ

โครงการ 

๔.๓.๑ (๑) 



๓๕ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ๔.๔.๒ (๑) มาตรการการสงเสริมและพัฒนา

เครือขายดานการปองกันการทุจริต 

 

 

 

- - - - -  

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปงบประมาณ หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน 
(Community)และ บูรณา
การทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน

โดยภาคประชาชน 

 

๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธ

กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 



๓๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการทีไมไ่ด้ใช้งบประมาณดําเนินการ 

 

 

 



๔๑ 
 

มิติที ่๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง

จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง   ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง

สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา

เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว 

ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดใน

ที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ

เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวม

ตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน 

ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ

ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมสีวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ

บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งได

วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ 

ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง

ของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล

ซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ

และการตรวจสอบได (Accountaility) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม 

(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ

กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย 

วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

 



๔๒ 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม 

 ๒. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 ๓. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมคีวามรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๔. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูทีเ่ก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณที่ใช ในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



๔๓ 
 

 ๑. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 

 ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 

 ๓. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 ๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตนมีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ

เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับ

มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตยตองดูแล จัดการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

และตอประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ

เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม

คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต       

มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลบัวสวาง มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม

ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 

ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ

ประโยชนรวมกัน 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลบัวสวางในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 
 



๔๔ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ 

 ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล บรรยาย

ใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่ 

 ๖.๒ จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน

และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ

ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

 ๖.๓ การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๒ พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน

การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ

เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 ๑๐.๓ สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมไดรวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน

การอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ  ภารกิจที่ไดรับมอบหมายได

ปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได 

ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรือ

อาจจะมีผูรวมงานอื่น  มาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิด

การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดี

พนักงานจางโดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสราง

ระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 

 

๓. วัตถปุระสงค 



๔๖ 
 

 ๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 

 ๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานทีพ่นักงานจางไดปฏิบัติ 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจรติตองานที่

ไดรับมอบหมาย 

 

๔. เปาหมาย 
 พนักงาน/พนักงานจางเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. ระยะเวลา 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก

วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 

 ๖.๒ รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 
 

๗. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

๘. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๙. ผูรับผดิชอบ 
 ทุกสวน/สํานัก/กอง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 

 ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได 

 ๑๐.๓ พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม

กําหนด 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จ ทั้งดานคณุภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญ

กาวหนาตอไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มี

ประสบการณมคีวามรูและเขาใจงานเปนอยางด ีเม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง

บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ 



๔๘ 
 

ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญ

กาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มคีวามรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว 

ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง

ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่

โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวย

ความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอ เผื่อแผ ตองาน ตอหนวยงาน ตอเพื่อน รวมงานและผูมา

ขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุง

ไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตาม

หลักการแหงธรรมาภิบาล 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น 

เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและ

พนักงานจาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมคีวามรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความ

พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง 

ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาตบิานเมืองตอไป 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 

 ๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 

 ๓.๔ เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาล 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๖๐ คน 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 



๔๙ 
 

 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน ๕ ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 

ของทุกป 

 

๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม 

 ๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 ๗.๓ จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

 ๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง

และเกิดความเหมาะสม 

 ๗.๕ ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

 ๗.๖ วัดผลและประเมินผลโครงการฯ 

 

๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

 ๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 

 ๑๐.๓ ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ

องคกรตอการงาน ตอเพ่ือนรวมงาน  ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
๒. หลักการและเหตุผล 
 วันเขาพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๘ ซึ่งเปนวันที่บงบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติวา เมื่อ

ถึงวันเขาพรรษา  พระสงฆตองเขาจําพรรษา ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทรงอนุญาตใหเขาอาศัยอยูได โดยไม

ผิดกฎที่พระพุทธเจาทรงหามมใิหอยูจําพรรษาในสถานที่อันไมสมควร เชน ในโลงผี ในที่กลางแจง ในกลด หรือ

แมกระทั่ง ในตุม ดังนั้น พระสงฆตองประพฤติปฏิบัติตามกิจของสงฆ คือกอนที่ถึงวันเขาพรรษา พระสงฆ ควร

ทําความสะอาดตามเสนาสนะสําหรับอยูจําพรรษา รวมถึง พระอุโบสถ และอื่นๆ โดยพระสงฆจะตองประกอบ

พิธีอธิษฐานพรรษา คือการตั้งอธิษฐานใจของตนเองวาตลอดฤดูกาลเขาพรรษานี้ จะไมไปไหน ดวยการเปลง

วาจาวา “ขาพเจาจะอยูจําพรรษาในที่อาวาสนี้ตลอด ๓ เดือน” เริ่มตั้งแตวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๘ ไปจนถึง วัน

ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑  หลังจากเสร็จพิธแีลว พระสงฆก็จะนําดอกไม ธูปเทียนไปขอขมาพระอุปชฌายอาจารย 

และพระเถระผูที่ตนเองนับถือ  การถวายเทียนพรรษาไดกระทําขึ้นกอนเทศกาลเขาพรรษาของพระภิกษุสงฆ

ในพุทธศาสนาทุกป คือกอนวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็

จะพากันขวนขวายใหมีการถวายเทียนจํานําพรรษาแกวัดในทองถิ่นของตนเพ่ือใหพระสงฆจุดบูชาพระรัตนตรัย 

เปนเวลา ๓ เดือน สมัยกอนเทียนพรรษามีความสําคัญเปนอยางมากเพราะพระสงฆตองใชจุดใหแสงสวางใน

การศึกษาพระธรรมวินัย แตในปจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสําคัญลดนอยไป ญาติโยมผูมีจิตศรัทธา

ไดเปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟา ถานไฟฉาย เปนตนแทน แตถึงอยางไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไมใหสูญหายไป 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  

กําหนดใหเทศบาล  มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 

๕๐ (๘) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  เทศกาลวัน

เขาพรรษาเปนประเพณีที่มีมาแตโบราณ เปนการนําเทียนไปถวายที่วัด  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติกันสืบมา ทาง

เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงเห็นความสําคัญของเทศกาลวันเขาพรรษา จึงไดจัดใหมีโครงการประเพณีแหเทียน

พรรษาเขารวมกับประชาชนในพ้ืนที่ตําบลสวาง ซึ่งแตละหมูบานไดจัดถวายเทียนเขาพรรษาตามวัดแตละ

หมูบาน เปนประจําทุกป 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและรักษาวัฒนธรรมประเพณี พิธีแหเทียนพรรษาใหคงอยูตลอดไป 

 ๓.๒ เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน ไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรมและรวมทํางานกับหนวยงานของรัฐ

ไดเปนอยางด ี



๕๑ 
 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธหนวยงานทองถิ่นใหประชาชนไดรูจักมากยิ่งข้ึน 

 ๓.๔ เพ่ือสงเสริมความรูใหกับประชาชนเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 

 

๔. เปาหมาย 
 - ประชาชนและเยาวชน ในตําบลสวาง 

 - คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจาหนาที่ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 - คณะครู นักเรียนในตําบล 

 - ชมรมผูสูงอายุในตําบล กํานันและผูใหญบาน 

๕. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอและขออนุมัติ 

 ๓. ประชุม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

 ๔. ดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ 

 ๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันที ่   กรกฎาคม ของทุกป 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. สถานที่ดําเนินการ 
 ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะได รับ 
 ๑๐.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรวมกิจกรรมประเพณีแหเทียนพรรษา 

 ๑๐.๒ ไดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาใหคงอยูตลอดไป 

 ๑๐.๓ เกิดความเขาใจระหวาง เยาวชนและประชาชนกับองคกรของรัฐ ในการทํากิจกรรมรวมกัน 

 ๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 



๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบัวสวาง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลตําบลบัวสวาง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบัวสวาง  พ.ศ. 

๒๕๕๕ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม

ความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง 

หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดให

พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึด

มั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี 

ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน

ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย,ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมี

อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. 

ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให

หรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา

ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่  และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตน

และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ซึ่งเทศบาลตําบลบัวสวาง ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดย



๕๓ 
 

อนุโลม  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาล

ตําบลบัวสวางไดจัดทํามาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลบัวสวาง” ข้ึน 

เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต  

มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ เทศบาลตําบลบัวสวางเพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ

และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมสีวนไดเสีย 

 ๓.๔ เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ

ตอสังคมตามลําดับ 

 ๓.๕ เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลตําบลบัวสวาง ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลบัวสวาง เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัตคิวบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลบัวสวาง เปดเผยเปนการ

ทั่วไปแกสาธารณชนใหมสีวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ

หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

 



๕๔ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรู ดานการตอตานการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก

เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน เทศบาลตําบล

บัวสวาง จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพ่ือใหสามารถแปลงแผน



๕๕ 
 

ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติที่

เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการฝายประจําลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา ๕ เรื่องข้ึนไป 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ

ทุจริต อาท ิกฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการปลูกจิตสํานึก 

 ๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

 

 



๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคต ิวัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน
   การทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 



๕๗ 
 

 ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและ

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น 

การที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนเปน

ผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง 

เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม

คุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนา

ขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ  ศักดิ์ศรี  รูจักความ

พอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหง

กรรม  ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม  กระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทํา

ทุจริตในระบบราชการดวย 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และ

ปลูกฝงทัศนคตวิัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ เทศบาลตําบลบัวสวางใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 ๒. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงาน  พนักงานครู  และพนักงานจาง 

 ๓. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู และพนักงานจาง ตามประมวล

จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๔. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานครู และพนักงานจาง ไดรับการ

พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ

สมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดีสรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง

จิตสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

 



๕๘ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง จํานวน ๖๐ คน 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๖. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของเจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 

 ๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและ

ฝายสภาทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

 ๗.๓ แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีใหแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจางประจําและพนักงานจางของ 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๗.๔ ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 

 

๘. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

 ๒. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให ความรู  เรื่อง ผลประโยชนทับซอนให กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา

หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 

(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณทีเ่จาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล

ตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 

ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง

ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร

ตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นอง

หรือบริษัทที่ตนมสีวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 

๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน แกบุคลากรในเทศบาลตําบลบัวสวาง เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม

ปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง เพ่ือใหพนักงานทุก

คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือ

ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ 
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 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบัวสวางมีจิตสํานึก คานิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

 

๔. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลบัวสวาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมคีวามเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอนและมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

 ๑๐.๒. สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ

มีผลประโยชนทับซอน 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาต ิและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ

สงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม 

รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน

ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ

ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ

ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวยเพื่อตอบสนอง
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นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่

จะปองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ  

 เทศบาลตําบลบัวสวางจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู มือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการ

ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองค

ความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

 ๓.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา

การทุจริตคอรรัปชัน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 ๒. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓. ตรวจสอบความถูกตอง 

 ๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๕. แจกจายใหบุคลากร 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
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 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรู ให มีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ

สวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย  

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่

ผานมา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผู
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ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

 จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ี

จะเขาใจสาเหตุและปจจัยทีน่ําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุ

ตางๆ ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความ

ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหา

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่ง

เปนปญหาเชิงโครงสรางที่เก่ียวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึง

วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารทีด่อยพัฒนา 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ 

Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม 

ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงาน

เจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทาง

ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน

สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนในองคกร 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมคีวามเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of 

Interest 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. วางแผน/การถายทอดองคความรู 

 ๒. ออกแบบกิจกรรม 
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 ๓. จัดเตรียมเอกสาร 

 ๔. ดําเนินการจัดประชุม 

 ๕. สรุปรายงานการประชุม 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมคีวามเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 

 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 
ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชดําริ  เทศบาลตําบลบัวสวาง 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ทฤษฎีการพัฒนาฟนฟูปาไม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ปาไมของประเทศไทยถูกทําลายลงอยางรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นผนวกกับ

พลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุงคาขาย โดยใชปาเปนตัวสําคัญเชิงพาณิชย การเชนนี้กอใหเกิด

ภาวะแหงแลงเนื่องจากตนน้ําลําธารถูกทําลาย ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เม่ือยามน้ําหลากก็เกิดน้ําทวมฉับพลัน

และมีการพังทลายของดนิอยางรุนแรง จนเปนปญหาตอการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเปนทุกขรอน

ของแผนดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงปญหาดังกลาวยิ่งนักโดยเฉพาะเรื่องปาไมเปนสิ่งที่

พระองคทรงหวงใยเปนอยางมาก ตั้งแตเริ่มเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัตเิปนตนมา 

 แนวพระราชดําริดานปาไม : ทรงคิดคนนานาวิธีที่จะอนุรักษปาไมให ยืนยง 
 ทรงสรางความตระหนักใหมีความรักปาไมดวยจิตสํานึกรวมกัน มากกวาวิธีการใชอํานาจบังคับ ณ 

หนวยงานพัฒนาตนน้ําทุงจอ ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริใหมี

การปลูกตนไม ๓ ชนิดทีแ่ตกตางกัน คือ ไมผล ไมโตเร็ว และไมเศรษฐกิจ เพ่ือจะทําใหเกิดปาไมแบบผสมผสาน

และสรางความสมดุลแกธรรมชาติอยางยั่งยืนสามารถตอบสนองความตองการของรัฐและวิถีประชาในชุมชน

ประการสําคัญนั้นมีพระราชดําริที่ยึดเปนทฤษฎีการพัฒนาดานปาไมโดยปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชนวา 

“เจาหนาที่ปาไม ควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็พากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและ

รักษาตนไมดวยตนเอง” 

 ในปจจุบันปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยูในข้ันวิกฤติและสงผลกระทบใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหา ไดแก การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลือให คงอยู และการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมที่เสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ  ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน สําหรับ

การฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปาในพ้ืนที่ปาอนุรักษท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม เชน เขตอุทยานแหงชาต ิ   

เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ตนน้ําลําธาร ฯลฯ และการปลูกปาในพื้นที่สาธารณะในเขต

ชุมชนทองถ่ิน เชน บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะกอใหเกิดประโยชนในการฟนฟูสภาพปา

อนุรักษที่เสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในทองถ่ินนั้นๆ ทําใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยู

ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การสงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินไดมีโอกาสรวมกิจกรรมปลูกปาจะเปนการชวยปลูกฝง

จิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินไดมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษาสิ่งแวดลอม อันเปน

การสรางแนวรวมในการชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  พิจารณาเห็นวาการฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมตลอดจนการบํารุง รักษา

ทรัพยากรปาไมใหดํารงอยูเพ่ือสรางความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยืน



๖๗ 
 

ตลอดไป และเพื่อนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทาง

ปฏิบัต ิจึงไดจัดทําโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชดําร ิขึ้น 

 

๒. วัตถปุระสงค 
 ๒.๑ เพ่ือฟนฟแูละเพ่ิมพื้นที่ปาใหมีความสมบูรณ 

 ๒.๒ เพ่ือใหประชาชนทุกหมเูหลาไดรวมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชดําริ 

 ๒.๓ เพ่ีอรณรงค ปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก ใหประชาชนไดมสีวนรวมในการฟนฟูอนุรักษ

ปา และใหเกิดความอุดมสมบูรณของปา 

 

๓. เปาหมาย 
 ๓.๑ ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๓.๒ ประชาชนในตําบลสวาง 

 ๓.๓ กํานัน ผูใหญบาน ในตําบลสวาง 

 ๓.๔ เด็กและเยาวชนตําบลสวาง 

 

๔. วิธีดําเนินการ 
 ๔.๑ นําเสนอโครงการ 

 ๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงาน 

 ๔.๓ ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 

 ๔.๔ ดําเนินการ ตามโครงการ 

 

๕.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 

๖. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

๗. สถานที่ดําเนินการ 
 บริเวณหนองกรุง  หมู ๓  ตําบลสวาง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖2 

 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



๖๘ 
 

 ๙.๑ เพ่ิมพ้ืนที่ปา พ้ืนที่สีเขียว ของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๙.๒ ประชาชนทุกหมเูหลาไดรวมปลูกปาและดูแลรักษาตนไม สรางจิตสํานึกที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป และไดทรงเนนย้ําแนวทาง

พัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสรางภูมิคมุกันในตัว ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การปองกันให

รอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ โดยที่ภาวะการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนา

อยางรวดเร็ว การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะ

ธรรมจากตางประเทศ คานิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอยางท่ีไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันที่

ฟุมเฟอยเกิดความเสื่อมของสังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพ

ของประชาชนภายในเขตพื้นตําบลสวางท่ีอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร มีการมุงเนนเพ่ือเพิ่มรายไดและการ

จําหนายโดยใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตจึงสูง 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง ในฐานะองคการปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนในชุมชน

มากท่ีสุด โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (ขอ ๖) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐  

ไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติตาม และ

ใหบังเกิดไดในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คนดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสําคัญ

ในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนภายในเขตพื้นที่ไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูใน

การพ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 



๖๙ 
 

๒. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนโดยทั่วไปในตําบลสวาง มีการใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง 

ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบครอบ ไมฟุมเฟอยใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด

ประโยชน มีคุณคา เกิดรายได 

 ๒. เพื่อใหประชาชนโดยท่ัวไป สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความหวงใย ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๓. เพื่อให ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจายภายในครัวเรือน 

 ๔. เพื่อเปนการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง 

 
๓. เปาหมาย 
 ๑. ประชาชนตําบลสวาง สตร ีผูสูงอายุ เยาวชน เกษตรกร จํานวน ๑๐๐ คน 

 

๔. สถานที่ดําเนินการ 
 ๑. ฝกอบรม ณ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๒. ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวาง วันที ่มกราคม-มิถุนายน ของทุกป 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดกิจกรรม/โครงการ 

 ๒. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา 

 ๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

  -จัดอบรมใหความรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

๗. งบประมาณ 
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 –๒๕๖5 

 

๘. ผลที่คาดวาจะได รับ 
 ๑.มคีวามรู ความเขาใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําแนวพระราชดําหริ มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใช

ชีวิตอยางรอบคอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน มีคุณคาและ

เกิดรายได 



๗๐ 
 

 ๒. ประชาชนโดยทั่วไป สํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความหวงใย ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 ๓. ประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีสามารถลดรายจายภายในครัวเรือน 

 ๔. เกิดการรวมกลุมการจัดชุมชนใหนาอยูและเขมแข็ง 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการสงเสริมอาชีพปุยอินทรีย เทศบาลตําบลบัวสวาง  อําเภอพรรณานิคม  
จังหวัดสกลนคร 

๑. ชื่อโครงการ “โครงการสงเสริมอาชีพปุยอินทรีย” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ

บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทัน  ตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัว

ที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ 



๗๑ 
 

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นัก

ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 

ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก

ภายนอกไดเปนอยางด ี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัต ิดังนี้ 

 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคทีอ่ยูในระดับพอประมาณ 

 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยาง

รอบคอบ 

 ๓. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะ

เกิดขึ้น โดยคาํนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๑. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน

การปฏิบัต ิ

 ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงเขาใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อไดพระราชทานแนวพระราชดําริ หรือพระบรมราโชวาทในดานตางๆ 

จะทรงคํานึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนดวย เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงทางความคิด ที่อาจนําไปสู

ความขัดแยงในทางปฏิบัตไิด 

 แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

 ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต 

 ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาแบบตอสูกันอยางรุนแรง 

 ๔. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรูใหมีรายได

เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ 

 ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

 โดยอําเภอพรรณานิคม แจงวากระทรวงมหาดไทย ไดแจงแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิใหประชาชนมีองคความรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวทางที่กองทัพบก ไดเสนอไว  เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงขออนุมัติจัดทํา โครงการสงเสริม



๗๒ 
 

อาชีพปุยอินทรีย เพ่ือใหประชาชนมอีงคความรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 

และขยายผลใหประชาชนในหมูบานนําไปปฏิบัติ 

 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพ่ือใหความรูเรื่องการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓.๒ เพ่ือสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

 ๓.๓ ใหผูเขารับการอบรมนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิต และขยายผลใหประชาชนในหมูบานนําไปปฏิบัติ 

 ๓.๔ ใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

 ๓.๕ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และสรางความปรองดองสมานฉันท ของประชาชนในตําบล 

 ๓.๖ เพ่ือลดการเผาเศษวัชพืชมิใหเกิดปญหาหมอกควัน 

 ๓.๗ เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกร 

 ๓.๘ เพ่ือสงเสริมอาชีพและลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร 

 ๓.๙ เพ่ือสรางเสริมความรูในการผลิตปุย และน้ําหมักชีวภาพใชเองและลดรายไดใหกับเกษตรกร 

 ๓.๑๐ เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเกิดประโยชน 

 

๔. เปาหมาย 

 ๔.๑ หมอดินอาสาประจําหมูบาน และเกษตรกรในเขตพ้ืนทีต่ําบลสวาง 

 ๔.๒ ผูนําหมูบาน และสมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.๔ คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ และประชาชนผูสนใจ 

 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ ประสานเกษตรกร ผูนําหมูบาน และผูสนใจ ในเขตพ้ืนทีต่ําบลสวาง 

 ๕.๒ ประสานกับกรมพัฒนาที่ดิน และสํานักงานเกษตรอําเภอพรรณานิคมเพ่ือขอรับการสนับสนุน

วิทยากร สารประกอบการทําปุย และสารประกอบการทําน้ําหมัก 

 ๕.๓ ดําเนินการอบรม 

 ๕.๓.๑ การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.๓.๒ ความรูเรื่องการพัฒนาท่ีดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.๓.๓ การผลิตปุย และน้ําหมักชีวภาพใชเองและลดรายไดใหกับเกษตรกร 

 ๕.๔ นําผลผลิตท่ีได มอบใหเกษตรกรนําไปปรับปรุงคณุภาพดิน 

 ๕.๕ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 



๗๓ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5 

 
๗. สถานท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง  

 

๘. งบประมาณ 

 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานสวัสดิการฯ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ เกษตรกรมคีวามรูในการผลิตปุยชีวภาพ และน้ําหมักชีวภาพใชเองได 

 ๑๐.๒ เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 ๑๐.๓ ชวยปรับปรุงคณุภาพของดินและผลผลิตทางการเกษตรใหดีขึ้น 

 ๑๐.๔ เพื่อนําไปสูการติดตามและขยายผลการดําเนินงาน การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญ

ยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม

ทองถิ่น ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน

สวนหนึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือ

สถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถ

เปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร 

ปญหาตางๆ ก็จะลดลง 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวางไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย

ครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสวาง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสาน

สายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมี

ความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด

ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 

๓. วัตถปุระสงค 

 ๓.๑ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด

ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 

 ๓.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน 

 ๓.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

 ๓.๔ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๓.๕ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 ๓.๖ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการ ีครอบครัว 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลบัวสวาง คร ูอาจารย คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล

และพนักงานจาง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 



๗๕ 
 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๖.๒ จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๖.๓ ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 ๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนผูปกครองเขารวมโครงการ 

 ๖.๕ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖.๖ ดําเนินการตามโครงการ 

 ๖.๗ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง

ประสงค 

 ๑๐.๓ ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง 

 ๑๐.๔ ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๑๐.๕ ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ๑๐.๖ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 



๗๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการวันเด็กแหงชาต ิเทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
หลักการและเหตุผล 
 เด็กในวันนี้คือผูใหญในวันหนา เด็กเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ และเปนตนทุนทาง

สังคมท่ีมีคามากที่สุด เด็กตั้งแตแรกเกิด ถึง ๑๘ ป เปนชวงระยะเวลาที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาดานตางๆ ถือ

เปนหนาที่หลักของ พอ แม ผูปกครอง ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เด็กอาศัยอยู ในการสงเสริม

และพัฒนาการทุก ๆ ดานอยางเต็มที่เต็มตามศักยภาพ เด็กก็มีหนาที่ คือฝกหัดทําการงานตาง ๆ ใหเปน อบรม

ขัดเกลา ประพฤติและความคิดจิตใจใหประณีต สุจริต เฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพ่ือจะไดเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีมี

ความสามารถและเปนประโยชนตอชาติบานเมือง การจัดงานวันเด็กแรกเดิมจากกรมประชาสงเคราะหไดจัด

งานวันเด็กแหงชาติขึ้น เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของเด็ก และ เพ่ือกระตุนเตือนใหเด็กได

ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง  โดยจัดขึ้นในครั้งแรกในเดือนตุลาคม ๒๔๙๘ และไดจัดตอกันมาเปน

ประจําทุกป จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงมีความคิดเปลี่ยนแปลงการจัดงานวันเด็ก เปนวันเสารที่สองของเดือน

มกราคม รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของการจัดงานวันเด็ก และไดกําหนดใหมีการฉลองวันเด็กแหงชาติท้ังใน

สวนกลาง และ สวนภูมิภาค เพื่อใหเด็กทั่วประเทศไดรูถึงความสําคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ ความ

รับผิดชอบระเบียบวินัย ท่ีมีตอสังคม มีความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ถือ ภารกิจสําคัญของเทศบาลตําบลบัวสวาง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 

พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ โดยไดมีหนวยงานของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่รวมกันจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นใน

สถานศึกษาและศาสนสถาน เพ่ือใหเด็กไดเขารวมงานและเปนเวทีในการเปดโอกาสใหแสดงออกถึง

ความสามารถในทางที่ดี ในการนี้เทศบาลตําบลบัวสวางจึงไดมีโครงการ วันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดซื้อของขวัญ 

ของรางวัล และของที่ระลึก รวมทั้งขนมสําหรับแจกจายใหกับเด็กๆ ที่เขารวมงานดังกลาว 

 

วัตถปุระสงค 
 ๑.เพ่ือใหเด็กรูถึงความสําคัญของตนเก่ียวกับสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอตนเอง

และสังคม ตามคําขวัญวันเด็ก 

 ๒.เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ของตําบลสวาง 

 ๓.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก 



๗๗ 
 

 ๔.เพ่ือเชื่อมความสามัคคีในชุมชน 
 

เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในตําบลสวาง และพื้นที่ใกลเคียง จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน 
 

สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน มกราคม ของทุกป 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูบริหาร 

 ๒. วางแผนงานการใชงบประมาณการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ

 ๓. ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน เด็ก เยาวชน เขารวมกิจกรรม 

 ๔. ดําเนินตามกิจกรรมที่กําหนด 

 ๕. สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

 

งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ  เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

ผลที่คาดวาจะได รับ 
 ๑.เด็ก เยาวชน ไดแสดงออกตามกิจกรรมและเขารวมงานที่จัดขึ้น 

 ๒.เด็ก เยาวชน รูถึงความสําคัญของตนเองเก่ียวกับสิทธิหนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบ  วินัยที่มีตอ

ตนเอง และสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 ๓.เสริมสรางปฏสิัมพันธที่ด ีระหวางเด็กกับพอแม 

 ๔.เด็ก เยาวชน มีความสุข และมคีวามรูที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 

 ๕.เกิดความสามัคคีในชุมชน 

 



๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี

คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสราง

คานิยมที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  ปจจุบันประชาชนจํานวนไม

นอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวยสะทอนใหเห็น

วาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้

เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ 

ตามมาอีกมากมาย 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  ตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการ

ทุจริตขึ้นทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมที่จะ

เปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหา

ทุจริตทีไ่ดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐  เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา

ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีหนาที่ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรมและสงเสริมการพัฒนา

สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด

การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ



๗๙ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพุทธศกัราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ 

ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา

ความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 

 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคา

ในทางภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต 

 ๓.๔ เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 

 
๔. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

  เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนทีต่ําบลสวาง 

 เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริต  

คอรรัปชันทีเ่กิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ๕.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 

 ๕.๓ ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด 

 ๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑทีเ่ทศบาลตําบลบัวสวางกําหนด 

 ๕.๕ ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชรวมกับงานวันเด็ก 
 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
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๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาฯ  เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะได รับ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 

 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความด ีมีความซื่อสัตยสุจริต 

 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึง

การตอตานการทุจริต 

 ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖2 จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ง

ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ

ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ

จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

 ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสราง

ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
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ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง

เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป

ไดสูงท่ีคนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ

ชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานใน

หนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ

ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย

การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 

 ๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 

 ๔.๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 

 ๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
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 ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 

 - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
 - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 

 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบตัริาชการ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการ

พัฒนางานใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางาน

ขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมี

คุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสราง

มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพื่อใหเปนไปตาม พรบ.

เทศบาล ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ เทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  และประกาศฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง

ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคล 
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 ๓.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพไดคนด ีคนเกงเขา

มาทํางาน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคล จํานวน ๑ มาตรการ 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

 ๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
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 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของ จํานวน ๑ มาตรการ 

 - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผลลัพธ 
 - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลไมนอยกวา ๙๐ % 

 - บุคลากรของ เทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓ 

 - การบริหารงานบุคคลของ เทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน

หนาที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาล

มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ 

ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมี

มากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ 

อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทํา

ใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
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ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และ

มาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พรบ.เทศบาล ที่กําหนดใหนายก 

เทศมนตรี  มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ เทศบาลตําบล ควบคุมและ

รับผิดชอบในการบริหารกิจการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจาง 

นายกเทศมนตรี  มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกฯ ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ

ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได  และกําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจาง  

รองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ เทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และ

อํานาจหนาที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล  จังหวัดสกลนคร 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี

มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบัวสวางข้ึน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ  

ประกอบดวย นายกเทศมนตรี  มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล 

และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

 

๖. วิธีดําเนินการ 



๘๔ 
 

 ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ 

 ๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ 

 ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งทีไ่ดรับมอบหมายในทุกเดือน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 
 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 
 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูทีเ่ก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ดรับอยูในระดับดี 

 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ

พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวางไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
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การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการ

ใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการขาราชการ ก. เทศบาล จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการ เทศบาล ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขาราชการ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ เทศบาล โดย

แตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่

รับผิดชอบงานการเจาหนาทีเ่ปนเลขานุการ 

 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ เทศบาล โดยประกอบดวย ประธาน

กรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการ เทศบาลที่รับผิดชอบงานการ

เจาหนาที่เปนเลขานุการ 

 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ เพ่ือกลั่นกรอง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการทีผู่บังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น

เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ เทศบาล 

รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ เทศบาล 

 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ เทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ



๘๖ 
 

ขาราชการ เทศบาลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการขาราชการ เทศบาล

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ เทศบาล  

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาที่ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการรับเงิน-การเบิกจายเงนิตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคมุเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี

กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตําบลบัวสวาง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายรับ  

รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการ

เบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ/ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการทีเ่ก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทํา

ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวของ 

 ๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายรับ รายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบ 



๘๘ 
 

 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ บุคลากรกองคลัง งานการเงนิและบัญชี มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ          

ขอกฎหมาย และหนังสือสั่งการทีเ่ก่ียวของ 

 ๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 ๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ  และกฎหมายอ่ืนๆ ที่

เก่ียวของ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 

 ๓.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

 ๓.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

 ๓.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๓.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 ๓.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ผูอํานวยการกองคลังและหัวหนาฝาย 

 ๔.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 



๙๐ 
 

 ๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

 ๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ 

 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 ๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 

 ๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 

 ๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒ ผูบริหารมขีอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 ๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงนิ เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ 

 ๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 



๙๒ 
 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผู รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๑๐.๒ มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจาก เทศบาลตําบลบัวสวาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ

ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความ

โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปน

หนาที่ของเทศบาล ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง 

ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ

ประชาชน คุณภาพ วัตถปุระสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ เทศบาลตําบลบัวสวางเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
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ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจาง

ของ เทศบาลตําบลบัวสวางทุกโครงการและกิจกรรม 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต 

egp – ปปช. บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายหอกระจายขาว 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง และชุมชนตางๆ ภายในจังหวัดสกลนคร 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 ๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง

เว็บไซต egp บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงหอกระจายขาว ของหมูบาน เปนตน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผดิชอบ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบัวสวาง           

อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

๒. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การปกครองสวนทองถิ่น หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมี

ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวารัฐบาลซึ่งเปนกลไกในการ

บริหารการปกครองของรัฐนั้น (Jack C. Plano and Oters, Political ScienceDictionary (Illinois : Te 

Dry Press, ๑๙๗๓), p.๑๔๗ อางใน ประทาน คงฤทธิศ์ึกษากร) ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหาร

ประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well eing) อีกทั้งความมั่นคง

แหงชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแล
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และจัดทําบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาใน

การดําเนินงาน การท่ีอาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมทั้งขอจํากัดเก่ียวกับ

งบประมาณ (udget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีดําเนินงานใหทั่วถึงได เมื่อเปนดังนี้ การลดภาระของรัฐบาล

โดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบตอความตองการของชุมชน 

จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถิ่น

มีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้นจากแนวความคิดในการปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค

ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจาย

อํานาจปกครอง และเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

ตนเอง ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินสามารถสรุปไดดังนี้ (ชูวงศ ฉายะบุตร, ๒๕๓๙, หนา ๒๘.) 

  ๑) การปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความ

เก่ียวพันมีสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชน

อันพึงมีตอทองถิ่นที่ตนอยูอาศัยอันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยใน

ที่สุด (ชูศักดิ ์เท่ียงตรง, ๒๕๑๘, หนา ๖-๗.) 

  ๒) การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนรูจักทองถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 

หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิด

จากคําสั่งเบื้องบน โดยเปนการที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับ

เลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่น

จะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ใหประชาชนมี

อํานาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถ่ิน และมีสวน

รับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถิ่นของตน (ชูวงศ ฉายะบุตร, หนา ๒๙.) 

  ๓) การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสําคัญของการกระจาย

อํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แตละทองถิ่นยอมมี

ปญหาและความตองการทีแ่ตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสมที่จะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในทองถ่ิน

นั้นมากที่สุด และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่น ไมเก่ียวกับทองถ่ินอ่ืนๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอ

ประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนทองถิ่นดําเนินการดังกลาวเอง ทั้งนี้การแบงเบาภาระ

ดังกลาวทําใหรัฐบาลมีเวลาที่จะดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ ๆ หรือกิจการใหญๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอ

ประเทศชาติโดยสวนรวม และมีความคลองตัวในการดําเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น 

 ๔) การปกครองทองถ่ินสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหา

ยอมตางกันออกไป ผูทีใ่หบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับความตองการของประชาชนไดเปน

อยางดีก็คือ หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นเอง 
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 ๕) การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต 

ผูนําหนวยการปกครองทองถิ่นยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชน

ในทองถิ่นยอมเปนพ้ืนฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่น

อีกดวย 

 ๖) การปกครองทองถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้ง

ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของทองถิ่นในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนให มากท่ีสุดและ

การบริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดระหวางหนวยงานทองถ่ินกับประชาชน 

เพราะถามีบริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีของรัฐ

และตอหนวยงานดวย คณะผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษาเพ่ือใหทราบถึง

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในงานตางๆ ที่ใหบริการวาเปนอยางไร และเพื่อตองการ

ทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการ ท้ังนี้เพื่อที่นําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการ

พัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 

 

๓. วัตถปุระสงคของการศึกษาวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลบัวสวางในการใหบริการ ๕ ดาน  

ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

 ๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง ในงานที่

ใหบริการจํานวน (เลือกงานที่จะประเมิน ๕ งาน)  

 ๓. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล       

บัวสวาง 

 

๔. เปาหมาย 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง  ตามแบบ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 

มิติที่ ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัด : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เปาหมาย : 

ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

๕. วิธีดําเนินการ 



๙๗ 
 

 ๑. กําหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เขามารับบริการในเทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร โดย เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นที่มีศักยภาพมีความพรอมและมีความชํานาญใน

การศกึษาและบริหารจัดการระบบขอมูลเปนหนวยงานกลางที่มาดําเนินการสํารวจ 

 ๒. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 ๓. จัดจางสถาบันอุดมศกึษา ตามขอ ๑ ดําเนินการ ดังนี ้

  ๓.๑. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลบัวสวาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

  ๓.๒ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.๓ บันทึกขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

  ๓.๔ สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลการสํารวจ 

  ๓.๕ สงมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5 
 

๗. หนวยงานผู รับผดิชอบโครงการ 
 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมมือกับ เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร 

 

๘. งบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖2 –๒๕๖5 

 

๙. การติดตามประเมินผล 
 การสํารวจพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร มีการติดตามประเมินผลเปนระยะข้ันตอน โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะได รับ 
 ๑. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลบัวสวาง ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

 ๒. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลบัวสวาง ในงานตางๆ ทีใ่หบริการ 



๙๘ 
 

 ๓. ผลจากการศกึษาทําใหผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ 

และนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึง

พอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 

 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวางเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลตําบลมีหนาที่

ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ

เทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ 

และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความ

ตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ 

สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 

๒๔๙๖ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวางไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ

ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

 

๓. วัตถปุระสงค 



๙๙ 
 

 ๓.๑ เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู

มารับบริการ 

 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชน 

 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

 ๓.๔ เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรควิในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 

 ๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 ๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ๖.๔ ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรควิ และการใชบริการ

ตามลําดับคิว 

 ๖.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

 ๖.๖ สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายรายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แกไข

การใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบ 
 ทุกสวน/สํานัก/กอง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 



๑๐๐ 
 

  มกีารใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่

ใหบริการ 

 ๑๐.๒ ผลผลิต 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีใ่ห ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของผูมาขอรับบริการ 

  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ มาตรการการใช ดุลยพินิจและใช อํานาจหนาทีใ่ห เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา

ปทีผ่านมา เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน

หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ

ที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

 



๑๐๑ 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 ๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลใหสั้นลง 

 ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลสวาง 

 ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

 ๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 

ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน

ที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกฯ หรือปลัดฯใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิ

แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

 ๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 



๑๐๒ 
 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเจาหนาที่ 

 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 ๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลบัวสวางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี

ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น  

ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดีดวยความรอบคอบและ

เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ

บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 



๑๐๓ 
 

การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ

งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานเทศบาลตําบลบัวสวางภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 
 

๔. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด 

หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

 ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ทีไ่ดรับมอบหมายทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาบทบาทสตร ี เทศบาลตําบลบัวสวาง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา กรรมกรสตรีในโรงงานทอผาไดลุกฮือข้ึนเดินขบวนประทวงการเอา

เปรียบ กดขี่ ขูดรีด ทารุณ จากนายจางที่เห็นผลผลิตสําคัญกวาชีวิตคน ความเปนอยูของแรงงานสตรีในเมืองชิ

คาโก วากันวาไมตางอะไรจากทาสนิโกรในเงื้อมมือคนผิวขาว เพราะตองทํางานวันละ ๑๒-๑๕ ชั่วโมง แตไดรับ

คาแรงงานเพียงนอยนิดสวนสตรีตั้งครรภมักถูกไลออก ในที่สุดภายใตการนําของ คลารา เซทคิน ผูนํากรรมกร



๑๐๕ 
 

สตรีโรงงานทอผาชาวเยอรมันลุกฮือขึ้นสูดวยการเดินขบวนนัดหยุดงานในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๙๐๗  โดย

เรียกรองใหนายจางลดเวลาการทํางานจากวันละ ๑๒-๑๕ ชั่วโมง ใหเหลือวันละ ๘ ชั่วโมงพรอมทั้งใหปรับปรุง

สวัสดิการภายในโรงงาน และใหสตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งดวย ในการเรียกรองครั้งนี้ แมจะมีหลายรอยคน

ถูกจับกุม แตก็ไดรับการสนับสนุนจากสตรีทั้งโลก และสงผลใหวิถีการผลิตแบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน  แต

อยางไรก็ตามอีก ๓ ปตอมา คือ ในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๙๑๐ ขอเรียกรองของเหลาบรรดากรรมกรสตรีก็

ประสบความสําเร็จ เมื่อตัวแทนสตรีจาก ๑๘ ประเทศ เขารวมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ ๒ ณ เมือง

โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ที่ประชุมไดประกาศรับรองขอเรียกรองของบรรดากรรมกรสตรี โดยใหลดเวลา

ทํางานใหเหลือเพียงวันละ ๘ ชั่วโมง ศึกษาหาความรู ๘ ชั่วโมง พักผอน ๘ ชั่วโมง และกําหนดใหคาแรงงาน

สตรีเทาเทียมกับคาแรงงานชาย อีกทั้งยังมีการคุมครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกดวย นอกจากนั้นใน

การประชุมครั้งนั้น ยังไดมีการรับรองขอเสนอของ คลารา เซทคิน ดวยการประกาศใหวันท่ี ๘ มีนาคม เปนวัน

สตรีสากล  วันสตรีสากลไมไดเปนเพียงวันที่กลุมสตรีทั่วโลกรวมฉลองกันเทานั้น แตเปนวันที่องคกร

สหประชาชาติไดรวมเฉลิมฉลองดวย และอีกหลายประเทศไดกําหนดใหวันดังกลาวเปนวันหยุดประจําชาติของตน 

กลุมสตรีจากทุกทวีปไมวาจะแตกตางกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมืองก็ตาม ได

รวมตัวกันเพ่ือฉลองวันสําคัญนี้ เพ่ือรําลึกถึงความเปนมาแหงการตอสูอันยาวนานเพ่ือใหไดมาซึ่งความเสมอ

ภาคความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา  ผลจากการตัดสินใจของท่ีประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ทําใหมี

การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลข้ึนเปนครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๑ ในประเทศออสเตรีย เดนมารก 

เยอรมนี และสวิตเซอรแลนด  มีประชาชนทั้งหญิงชายมากกวา ๑ ลานคน เขารวมการชุมนุมเรียกรองสิทธิใน

การทํางาน การเขารับการอบรมในวิชาชีพ และใหยุติการแบงแยกในการทํางานในปถัดมาไดมีการจัดกิจกรรม

วันสตรีสากลเพิ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เนเธอรแลนด และสวีเดน และในป ค.ศ. ๑๙๑๓ มีการจัดชุมนุมวัน

สตรีสากลในรัสเซียเปนครั้งแรก ที่นครเซนตปเตอรเบอรก แมวาจะถูกเจาหนาที่ตํารวจขัดขวางก็ตาม วันสตรี

สากลไดจัดขึ้นโดยเชิดชูคําขวัญของขบวนการสันติภาพ  ทั้งนี้เพ่ือตอตานสงครามที่กําลังคุกรุนอยูในยุโรป

นับตั้งแตปแรกๆ เปนตนมา ความสําคัญของการฉลองวันสตรีสากลไดทวีมากขึ้น โดยมีสตรีในทวีปแอฟริกา 

เอเชียและละตินอเมริกา เริ่มรวมมือกันเพ่ือทบทวนความกาวหนาของการตอสูเพ่ือสิทธิที่เทาเทียมกัน และเพ่ือ

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพยายามผลักดันใหมีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี

อยางสมบูรณ  ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดแสดงเจตนารมณที่จะปฏิบัติตาม

พันธสัญญาตอเวทีโลกที่มุงเนนใหความสําคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรีโดยไดมีการดําเนินการทั้งในแง

กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ เจตนารมณใหมี

ความเปนธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธระหวางหญิงชายในทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการใช การ

ควบคุมทรัพยากร เพื่อใหหลุดจากการกีดกันตางๆ ใหสตรีไดมีโอกาสรับประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา

เทียมและความเปนมาของวันสตรีไทยกอเกิดจากแนวความคิดที่วา ในเดือนสิงหาคมเปนเดือน แหง มหามงคล

สมัย ท่ีปวงชนชาวไทยพรอมใจกันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 

๑๒ สิงหาคม ประดุจแมของแผนดิน และทางราชการไดกําหนด เปนวันแมแหงชาติ องคกรสตรีไทยทั่ว

ประเทศไดหารือกันทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงครวมกันกําหนดใหมีวันสตรีไทยข้ึน ซึ่งเปนความ
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ภาคภูมิใจที่สตรีไทย ไดมีโอกาสรวมกัน กําหนด วันของตนเอง เปนการผลักดันกระบวนทัศน ความคิด ที่มี

เอกลักษณเฉพาะสตรีไทย และภูมปิญญา ท่ีเปนของตนเองใหผนึกกันกาวไปในแนวทางที่สอดคลองกับนโยบาย

ภาครัฐ เพื่อยกระดับสถานภาพชีวิตของสตรีไทย และรวมกันพัฒนาเพ่ือความเจริญกาวหนา ของประเทศ ทุก

องคกร จึงกําหนดวันสตรีไทยข้ึน และไดรับพระมหากรุณาธิคุณอันลนเกลา จากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระราชทานกําหนดใหวันที่ ๑ สิงหาคมของทุกป เปนวันสตรีไทย ตั้งแตพุทธศักราช 

๒๕๔๖ เปนตนไป 

 สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในสวนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมกับหนวยงาน

ภาคเอกชน จัดงานวันสตรีไทยผนวกรวมกับการจัดงานสุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมและทอผาไทย ครั้งที่ ๓ 

ระหวางวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติ อิมเพ็ค เมืองทองธาน ี

กิจกรรมสําคัญคือ การมอบรางวัลสตรีดีเดน สื่อโฆษณาดีเดน สงเสริมบทบาทแม การสัมมนาทางวิชาการ การ

จัดนิทรรศการ มหกรรมอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค เปนตนในสวนภูมิภาค จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรี

ไทยหัวใจแกรง ขอความรวมมือทุกจังหวัด โดยสํานักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัด รวมกับองคกร

สตรีระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล องคกรปกครองทองถิ่น รวมกันคัดเลือกสตรีทีเ่ปนผูนําครอบครัวเนื่องจากสามี

เสียชีวิต หยาราง หรือถูกทอดทิ้ง ใหดูแลครอบครัวตามลําพัง ประกอบอาชีพสุจริต ครอบครัวยากจน มีความ

อดทน มีมานะอุตสาหะ จังหวัดละ ๕ ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกสตรีผูนํา 

ครอบครัวที่ยากจน โดยขอรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัด หรือเหลากาชาด

จังหวัด ฯลฯ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 

พระชนมายุครบ ๗๒ พรรษาพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จ

พระราชดําเนินแทนพระองคทรงเปดงานโครงการรวมพลังสตรีไทย เทิดไทองคราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย  

ณ อาคารใหมสวนอัมพร พระราชวังดุสิต  วันศกุร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖  “สตรีไทยในยุคปจจุบัน มีความคิดที่

กาวหนา และทันสมัยมากข้ึน จึงมีสวนรวมอยางสําคัญ ในการพัฒนาประเทศ การสั่งสม ภูมิปญญาของสตรีไทย 

ที่สืบเนื่องกันมานับแตโบราณกาลจวบจนปจจุบัน ไดกอใหเกิดเอกลักษณทางวัฒนธรรมอันเปน ความ

ภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการท่ีจะธํารงความภาคภูมิใจนี้ไวใหยั่งยืน ยอมเปนหนาที่ของสตรีไทยทุกคน ที่

จะตองชวยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณ ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน ใหสืบทอดไปยัง

อนุชนรุนตอไปโดยไมขาดสาย 

เนื่องในโอกาสที่วันนี้เปนวันสตรีไทย ขาพเจาจึงขอฝากความคิดเห็นวา สตรีไทยมีหนาที่สําคัญเบื้องตน ๔ 

ประการ คือ  ประการแรก พึงทําหนาที่ "แม" ใหสมบูรณ โดยทําใหครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุน 

มีความเขาใจและไววางใจ ซึ่งกันและกัน แมควรเปนที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปญหาก็ชวยแกไขดวยความ

เมตตา และสอนใหรูจักดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถาสตรีไทยทําเชนนี้ได เด็กไทยก็จะเติบโตเปนพลเมืองด ี

และชวยปองกันปญหารายแรงตาง ๆ ในสังคมไทย  ประการท่ีสอง พึงทําหนาที่ของ "แมบาน" ใหดีโดยทําให

บานมีความนาอยู เปนที่พักพิงอันอบอุน ของสมาชิกในครอบครัวชวยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพยสินให

ครอบครัว รวมทั้งใหความชวยเหลือแกชุมชนรอบขางตามสมควร  ประการที่สาม พึง "รักษาเอกลักษณของ

ความเปนสตรีไทย" ผูมีความนุมนวล ออนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแยมแจมใส  รวมทั้งธํารงรักษา
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ศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตใหเปนที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป  ประการท่ีสี่ พึง "ฝกฝนตนเอง" 

ใหมคีวามรูความสามารถยิ่งข้ึน ขยัน และอดทน มีความประยัด ซื่อสัตย มีวินัย และรักษาความสามัคคี ในหมู

คณะไวใหมั่นคง  หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ทั้ง ๔ ประการ นี้ได ก็จะสงผลใหครอบครัวไทย 

สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นําไปสูการพัฒนาดานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง และสตรีไทยจัก

เปนที่ยกยอง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป" 

 อาศัยอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐เทศบาลตําบลมี

หนาที่สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ซึ่งเทศบาลตําบลถือวาเปนบทบาทหนาที่

หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตําบล  เพื่อนําไปสูความ

เขมแข็งของครอบครัวและสังคม  เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนา

ผูนําสตรีในตําบลสวาง เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนนของผูนําสตรีไทย ใหมีบุคลิกภาพที่โดดเดน 

นาเชื่อถือ สรางการยอมรับ สรางทัศนคติที่เอื้อตองานบริการ  ใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนฐานพลังใน

การขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหประสบความสําเร็จ เปนแบบอยางท่ีดีในการแกไขปญหาสังคม เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับทองถ่ินอันเปนรากฐานสําคัญ

ของการพัฒนาประเทศตอไป 

 

๒.วัตถปุระสงค 
 ๑. เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ใหเปนที่ยอมรับตอสังคม 

 ๒. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุมสตรี 

 ๓. เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนําของสตรีในการ

ที่จะบริหารจัดการองคกรสตรใีหมีประสิทธิภาพ 

 ๔. เพ่ือพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหผูนําสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 ๕. เพื่อกระตุนใหผูนําสตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก

สตรีกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

 

๓. กลุมเปาหมาย 
 ผูนําสตรีและกรรมการสตรีระดับหมูบาน หมู ๑-๑๗ 

 

๔. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
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๖. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
 ๑. เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 

 ๒ . ติดตอประสานงานผูเขารวมโครงการ ผูทีเ่ก่ียวของและกลุมเปาหมาย 

 ๓. จัดกิจกรรม 

  - บรรยายความรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและหนาที่การงาน 

  - การจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือฝกทักษะการจัดระบบความคิด 

  - แลกเปลี่ยนประสบการณและความคดิเห็น 

  - การพัฒนาศักยภาพสตรีในการทํางานจิตอาสา 

  - พัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตรี 

 ๔. สรุปผลการดําเนินงาน 

 

๗. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการฯ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๙. การประเมินผล 
 ๑. จากแบบสอบถาม 

 ๒. จากการสังเกต 

 ๓. จากการประเมินในการจัดกิจกรรมกลุม 

 

๑๐.ผลท่ีคาดวาจะได รับ 
 ๑. สตรไีดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดียิ่งข้ึน 

 ๒. สตรีไดรับการสงเสริมใหสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สรางความภาคภูมิใจ

ใหกับตนเองครอบครัว และสังคม 

 ๓. ผูเขารวมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาตนเองใหสูภาวการณเปน

ผูนําที่ดี 

 ๔. เกิดความสมานฉันทและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางสมาชิกสภาสตรีแหงชาติฯ 

องคกรสมาชิกและองคกรสตรีตางๆ ทั่วประเทศ 

 ๕. องคกรสตรีในทุกระดับมีความเขมแข็ง พรอมเปนฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนใหเกิดการ

พัฒนา และพรอมชวยเหลือสังคมในการแกไขปญหาของสังคมในทุก ๆ ดานและทุกระดับ 
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 ๖.กระตุนใหผูนํา สตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแกสตรี

กลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

 ๗.เสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนําของสตรีในการที่จะ

บริหารจัดการองคกรสตรใีหมีประสิทธิภาพ 

 ๘.พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหผูนําสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ 

เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการผูสูงอายุ  ของเทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
๑. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการอํานวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ไดมีมติใหใช คําขวัญเปนภาษาไทย 

วา " ใหความรัก พิทักษอนามัย ผูสูงวัยอายุยืน " ในขณะที่องคการอนามัยโลกกําหนดคําขวัญภาษาอังกฤษวา 

Add life to years ในป พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งถือวาเปนปรณรงคเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งทางองคการ

สหประชาชาติไดจัดประชุมสมัชชาโลกเก่ียวกับสูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และไดให

ความหมายของคําวา " ผูสูงอายุ " วา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ป 

ขึ้นไปและไดพิจารณาประเด็นสําคัญเก่ียวกับผูสูงอายุ ไว ๓ ประการ คือ ดานมนุษยธรรม ดานการศึกษา และ

ดานการพัฒนา สวนในประเทศไทยที่สมัยรัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของผูสูงอายุ เพราะเห็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และคิดวา  จะทําอยางไร จึงจะใหลูกหลานไดกลับมารวมตัวกัน

ในวันสําคัญเชนนี้ ทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕  อนุมัติใหวันท่ี ๑๓ เมษายน 

ของทุกป เปนวันผูสูงอายุ เพราะนอกจากเปนวันสงกรานต หรือปใหมไทยแลว ยังถือเปนเสมือนวันรวมญาติซึ่ง

รัฐบาลเองก็มองเห็นความสําคัญ และความสอดคลองกัน ทําใหกําหนดวันสงกรานตนี้ เปนวันผูสูงอายุดวยและ

ไดเลือก "ดอกลําดวน" เปนสัญลักษณของผูสูงอายุ สวนที่เลือกดอกลําดวน นั้น เนื่องจากเปนตนไมท่ีใหความ

รมเย็น ลําตนมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดป ใหรมเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไมรวงงาย เหมือนกับผู

ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไวใหเปนแบบอยางแกลูกหลานตลอดไป และตนลําดวนเปนพืชยืนตนที่มี

อยูมากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประการสําคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง

ดําริใหจัดสวนนี้ขึ้น เพ่ือใหเปนตัวอยางที่ดีของผูสูงอายุอีกดวย  เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดจัดทําโครงการ

ผูสูงอายุขึ้น เพื่อตระหนักถึงคณุงามความดีของผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุไดมสีวนรวมกับชุมชนและสังคม สืบตอไป 

 

๒. วัตถปุระสงค 



๑๑๐ 
 

 ๑. เพื่อตระหนักถึงคุณงามความดีของผูสูงอายุ 

 ๒. ใหคนทั่วไปตระหนักวา ชั่วชีวิตที่ผานมาผูสูงอายุไดสรางคุณประโยชน คุณงามความดีไวมากมาย 

รวมทั้งสรรคสรางทุกๆ สิ่งมาใหกับสังคมตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน 

 

๓. กลุมเปาหมาย 
 ผูสูงอายุ ในพ้ืนทีต่ําบลสวาง หมู ๑ - ๑๓ 

 

๔. วิธีการดําเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๒. ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของเขารวมกิจกรรม 

 ๓. ดําเนินงานโครงการ 

 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

๕. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการฯ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

๖. งบประมาณ 
 เบิกจายจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๗. สถานที ่
 เทศบาลตําบลบัวสวาง ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม 

 

๘. ระยะเวลา 
 วันที่  ๑๓  เมษายน ของทุกป 

 

๙. ผลที่คาดวาจะได รับ 
 ๑. ผูสูงอายุ มีสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต ที่ดีสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

 ๒. ประชาชนไดตระหนักถึงคุณงามความดีของผูสูงอายุ 

 ๓. ผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องตนได 

 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู มีจิตสาธารณะ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ    

มสีวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล 

เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปน

ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ     

รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการ

คัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวัน

ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปน

แบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาตอิยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 

 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูทีไ่ดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดแีกสาธารณชนตอไป 



๑๑๒ 
 

 ๓.๓ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน

ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 

 

๔. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลสวาง 

 

๕. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 ๖.๒ ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก เทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 ๖.๓ จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ 

 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 ๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได ทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน

การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอ

เท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ



๑๑๔ 
 

บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอื้อให

เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ

วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ

เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตลอดจนเปนการสรางแนวรวม

ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ

ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน 

เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานใหสูงข้ึน 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

 ๓.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 ๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 



๑๑๕ 
 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ทุกสวน/สํานัก/กอง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานเทศบาลตําบลบัวสวาง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา

การปฏิบัตหินาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ

รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ

ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการ ความพึง

พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง

นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานักปลัด/

ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

 ๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ   

 ๓.๔ เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบตัิราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
(วิธีดําเนินการ) 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ



๑๑๗ 
 

สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับ

ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก

ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิต ิดังนี ้

  ๑) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

  ๒) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 

  ๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

  ๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  ๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

  ๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๑.๑ ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

  ๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 

   - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด เปนตน 

   - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ

หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 

  ๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด 

  ๑.๔ วัดผลลัพธทีไ่ดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

  ๑.๕ ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

 ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได รับ 

 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 

 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี ๓ 

 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 



๑๑๘ 
 

 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง ๑ 

 

๕. เปาหมาย/ผลผลิต 
 หนวยงานและบุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

๖. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

 

 

๗. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 ๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวน/สํานัก/กอง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให ความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัริาชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ

ตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ

ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลตําบลบัวสวางเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ

เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 

อําเภอ) แลว เทศบาลตําบลบัวสวาง ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่

ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชี

และงบการเงินประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวย

ความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/

หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง 

กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจง

เหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘   



๑๒๐ 
 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ

และดําเนินการทางวินัย สํานักปลัด มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม 

ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบนอกจากนี้ 

ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง  เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต  
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๓.๒ เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ของ เทศบาล 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ เทศบาลตําบลบัวสวาง มีมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต 



๑๒๑ 
 

 ๑๐.๒ เทศบาลตําบลบัวสวาง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ

ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช อํานาจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม 



๑๒๒ 
 

หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและ

สุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มหีนาที่สําคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อ

สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มหีนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวางจากหนวยงานภาครัฐและ

องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 

  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล

จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 



๑๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
 

 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยเทศบาลตําบลบัวสวาง  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน  แจงเบาะแส  เสนอขอคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นคํา

รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศพัท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล

รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบัวสวางข้ึน  เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการใน

กรณไีดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดใหมเีจาหนาทีผู่รับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 

 ๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาทีร่ับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 ๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยโปรงใสและเปนธรรม 

 ๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ เทศบาลตําบลบัว

สวาง  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 



๑๒๕ 
 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ เทศบาล

ตําบลบัวสวางตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ เทศบาลโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลอง

กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑทีเ่ก่ียวของอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ

แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ

สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ

สกัดก้ันมใิหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 

ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลูตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการ

บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล  และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ  

ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ในการนี้เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบัวสวาง  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการ

พิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทํา

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล บุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน

จางตามภารกิจของเทศบาล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 



๑๒๗ 
 

 ๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

 

๔. เปาหมาย 
 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานจาง

ตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง   อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมเีจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่

โดยมิชอบ 

 ๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความ

มั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 

 ๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

  รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 

  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 



๑๒๘ 
 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

มิติที ่๓ การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให มีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนได มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได ทุกขั้นตอน 
  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลบัวสวางให มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของ

รัฐตองจัดใหมขีอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา

การของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล

ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ

ตางๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดใหมี

สถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว  โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาล

ใหบริการ ณ เทศบาลตําบลบัวสวาง โดยมีศูนยบริการขอมูล งานนิติการ ฝายอํานวยการ  เปนผูรับผิดชอบ

ขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตน

อยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษา

ประโยชนของตนตอไป 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 

 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลบัว

สวาง 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศนูยขอมูลขาวสารเทศบาล   จํานวน ๑ แหง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 ๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาทีผู่รับผิดชอบเปนปจจุบัน 



๑๒๔ 
 

 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด 

 ๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบัวสวาง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว

วาภายใตบังคับมาตรา๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย

ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและเพ่ือให

เปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวน

รวมสามารถตรวจสอบได 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลบัวสวาง วาดวยขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖และประกาศเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง

สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสาร 

เทศบาลข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน

เผยแพร จําหนาย จายแจกรวมทั้งปฏิบัตหินาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี ้

๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้

 ๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

 ๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

 ๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน 

 ๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

 

๔. เปาหมาย 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง 

 ๒. ระเบียบเทศบาลตําบลบัวสวาง  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๑ ชุด 

 ๓. ประกาศเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสาร

ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบัวสวาง จํานวน ๑ ฉบับ 



๑๒๖ 
 

 ๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 ๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ 

 ๖.๒ เมื่ออนุมัตแิลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

 ๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

 ๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ

ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๕ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดขูอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๖ จัดเตรียมสถานท่ี โตะ  ตู  เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

 

๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๖2 เปนตนไป   ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๘. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลบัวสวาง  ณ สํานักงานเทศบาลตําบล        

บัวสวาง 

 ๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 ๓. มีประชาชนขอตรวจดขูอมูลขาวสารทางราชการ 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให ความรู ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ

บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่

จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสใน

การทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนด

เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  และตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปนเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ

ทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้นการเปดเผยขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลบัวสวางใหประชาชนรับรู

อยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินงานของ เทศบาล 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของ เทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจ



๑๒๘ 
 

แลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชน

ใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ

ทํางานและมคีวามรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ผูเขารวมอบรม จํานวน ๗๐ คน (เจาหนาที่เทศบาล จํานวน ๒๐ คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน ๕๐ คน) 

 - ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ ๘๐ 

 - ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ ๘๐ 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนที่ ๑ สํารวจความตองการอบรม 

 ข้ันตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 

 ข้ันตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม 

 ข้ันตอนที่ ๔ วัดผลความรู 

 ข้ันตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562-2565 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 - จํานวนผูเขารวมอบรม 



๑๒๙ 
 

 - รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 

 - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ

หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล

ตามภารกิจหลักของ เทศบาลตําบลบัวสวาง ไดงายและสะดวกมากขึ้น 



๑๓๐ 
 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 

 ๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 

 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภท

ขึ้นไป 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมขีอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

 - แผนพัฒนาทองถิ่น 

 - งบประมาณรายจายประจําป 

 - แผนการดําเนินงาน 

 - แผนอัตรากําลัง 

 - แผนการจัดหาพัสดุ 

 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 - ขอมูลรายรับและรายจาย 

 - งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 



๑๓๑ 
 

 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ

บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 

ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ

ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตตําบลสวาง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ตําบลสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป  และการจัดซื้อจัดจาง 

จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาล และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของ

เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลบัว
สวาง” 



๑๓๓ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ 

ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 

หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน  วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี ้

เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ

เทศบาลตําบลบัวสวางไดงายและสะดวกมากขึ้น 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหมชีองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 

 ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 ๓.๓ เพ่ือใหมชีองทางในการรับเรื่องรองเรียนทีเ่ขาถึงประชาชนไดงาย 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

  - บอรดหนาสํานักงาน 

  - บอรดประชาสัมพันธของ เทศบาล  รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 

  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่ 

  - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและให

ประชาชนสืบคนไดเอง 

  - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 

  - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การ

จัดแถลงขาว 



๑๓๔ 
 

  - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น 

  - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

  - รายการ TV 

  - รายการทาง YouTube ออนไลน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน

การดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให

ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สราง

ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ

เก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง  

 ฉะนั้น  การสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจ

ของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและ

วิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ  ทั้งนี้  เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความ

รวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ เทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภท

ตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ,สื่อวิทย,ุ โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ๒. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ เทศบาลอยาง

ถูกตองและโปรงใส 

 ๓. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 

 ๔. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 ๕. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 

 ๖. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคครีะหวาง เทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 



๑๓๖ 
 

 

๔. เปาหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของ เทศบาลตําบลบัวสวางใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยาง

กวางขวาง 

 ๔.๑ จัดทําวารสารรายงานประจําป  เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 

 ๔.๒ จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 

 ๔.๓ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 

 ๔.๔ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล 

 ๔.๕ จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 

 ๔.๖ จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 ๔.๗ จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 

 ๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 ๔.๙ จัดทําของที่ระลึก 

 ๔.๑๐ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 

 ๔.๑๑ ปายประชาสัมพันธ 

 ๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ๔.๑๓ จัดทํา spot 

 ๔.๑๔ เสียงตามสาย 

 ๔.๑๕ อื่นๆ 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตตําบลสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 

 ๖.๒ ดําเนินการประชุม 

 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของ เทศบาล 

 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 



๑๓๗ 
 

 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ เทศบาล ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี ้

  - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของ เทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ

เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัต ิซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน เทศบาลตําบลบัวสวางไดดําเนินการจัดโครงการประชุม

ประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป  เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลบัวสวาง  รวมถึง

การนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของ เทศบาลตําบลบัวสวางในปถัดไปสํานักปลัด เทศบาล

ตําบลบัวสวางจึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมประจําป ขึ้น 

 

๓. วัตถปุระสงค 



๑๓๘ 
 

 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทีเ่ปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

 ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 

 ๓.๓ เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่ของเทศบาล 

 ๓.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 ๓.๕ เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 ๓.๖ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๓ หมูบาน ในเขตตําบลสวาง  

สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ 

เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ตําบลสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 

 ๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 

 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 

 ๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 

 ๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 

 ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 

 ๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน  และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๓ หมูบาน  ระหวาง

เดือนมีนาคม – มิถุนายน  ของทุกป 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 



๑๓๙ 
 

 ใชงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๙. ผูรับผดิชอบ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 

 ๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 ๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่ 

 ๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 

 ๕. ประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

 ๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เทศบาลตําบลบัวสวาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ



๑๔๐ 
 

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ

ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว

สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนทีไ่ดรับความเดือดรอนตางๆ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงาน 

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที ่

 

๔. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน

ไดเสียทีเ่ก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม

และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาทีผู่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 ๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

 ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน 

 ๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทาง

รองทุกข/รองเรียน ดังนี ้

 ๖.๑ สํานักงาน เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๒ ๙๗๓ ๐๑๖  ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๒ ๙๗๓ ๐๑๖   

 ๖.๓ ทางเว็บไซต  http://buasawang.go.th/ 



๑๔๑ 
 

 ๖.๔ ทางไปรษณีย  : งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบัวสวาง  สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง  

เลขที่ ๒๒๒  หมู ๕ ตําบลสวาง  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ เทศบาล 

 ๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 ๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลบัวสวางเคล่ือนที ่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ

ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ

ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 

จึงไดจัดทําโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให

เทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการ

ดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรแีกประชาชนหรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ให

คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือทําแผนพัฒนา

ชุมชน 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน ซึ่งอาจเสีย

คาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น 

 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดรีะหวางบุคลากรของ เทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที ่

 

๔. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานของ เทศบาลตําบลบัวสวาง ออกไปใหบริการแกประชาชน

หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตทั้งหมดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลสวาง 

โดยแบงเปนแตละหมูบาน 

 



๑๔๓ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีที่จะนําไปใหบริการแก

ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 

 ๔. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ (รวมกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนใน

การประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

 ๕. ประสานงานกับทุกสวนงาน 

 ๖. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 

 ๗. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน 

 ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม-

มิถุนายน ของทุกป 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขต ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของ เทศบาลอยางท่ัวถึง 

 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ของ 

เทศบาลรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของ เทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตเุดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลบัวสวาง เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแลดานการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุงเนนการ

บริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 

 ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุ

เดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จึงมหีนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบ

และแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

 ๓.๒ เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที ่

 

๔. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ 

 



๑๔๕ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ  

 ๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 ๕.๓ รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

 ๕.๔ ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง

การเจาหนาที่ผูเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

 ๕.๕ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทาง

รองทุกข/รองเรียน ไดแก  ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต ๕) เฟสบุค /ไลน 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมสีวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน

มสีวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือ

รองเรียน/รองทุกข 

 ๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ

ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน

รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่ก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 



๑๔๗ 
 

 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัต ิ

 ๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖5 
 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัตหินาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 ๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ การสงเสริมให ประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



๑๔๘ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาลตําบลบัวสวาง  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ เทศบาล มีองคกร

ในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล

ตําบลบัวสวางข้ึน 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ เทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง

ความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลและแผนพัฒนาสี่ปตําบลสวางใหสอดคลองกับ

ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาตําบลกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส 

และสุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาบางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 

๒ ป ตามที่ระเบียบฯ  กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ ที่กําหนด 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



๑๔๙ 
 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือเปนองคกรในการยกราง

หรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสี่ปเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาความตองการ

ของประชาคมและชุมชนในเขต ดวยความถูกตองโปรงใส สุจริต และใหความสําคญัในการตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง

ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย

อํานาจและการมสีวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ 

  เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดทําโครงการ เทศบาลสัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม

ตําบลประจําปเพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการม ี

สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ

เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมสีวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น  และรายงานการดําเนินงานประจําป อีกทางหนึ่งดวย 
 

๔. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย

ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป จํานวนไมนอยกวา ๑๕๐ คน 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ติดตอ ประสานงานกับผูใหญบานหมู ๑-๑๓ 

 ๕.๒ แตงตั้งคณะทํางาน 

 ๕.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่  

 ๕.๔ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

๗. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณรวมกันกับการจัดทําเวทีประชาคม หรือจัดทําแผนชุมชน 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



๑๕๑ 
 

 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมสีวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น

เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย

ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทที่วา  “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร

จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกัน  เงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน

เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง

สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ

ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความ

ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน

การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ

กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 

๔. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ทีเ่ก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 ๕.๒ ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม

สายในหมูบาน 

 ๕.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

 ๕.๔ สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

๗. งบประมาณดําเนินการ 



๑๕๒ 
 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความ

รวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ

ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ในดานการจัดซื้อ

จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี

สวนรวมอยางเขมแข็งกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบัวสวาง 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบัวสวาง 

อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบัวสวางไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค

ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผีานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการ

การปองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๓ หมูบาน 

๕. วิธีการดําเนินการ 
 ๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบัวสวาง

อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบัวสวางไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค

ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลบัวสวางในหลายๆ สวน เชน ให

ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุเชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา

เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

 ๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมคีวามรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู

ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัตไิดอยางถูกตอง 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 



๑๕๓ 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบัว

สวาง 

 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธ ิหนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดให เทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล

วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ได

จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล

ตอไป 

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 

ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘  เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลบัวสวาง เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบัวสวางมีการ

ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กฎหมายกําหนด 



๑๕๔ 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

เทศบาลและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ เทศบาล 

 ๓.๓ เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับสวนราชการและหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 

 ๖.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 ๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 

 ๖.๔ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. 

๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบดวย 

  (๑) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน 

  (๒) ผูแทนสมาชิกสภา เทศบาล ๒ คน 

  (๓) ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 

  (๔) ปลัดเทศบาล   เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (๕) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ 

  (๖) หัวหนาฝายอํานวยการ เปนผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี ้

  ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

  ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลปละ ๒ ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ

ประเมินใหเทศบาลทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือ

ยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาล 

  ๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

  ๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลมอบหมาย 

 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน 



๑๕๕ 
 

 ๖.๗ การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

 ๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ เทศบาล

พรอมตัวชี้วัด 

 ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 

 ๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการแกไขตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปทีผ่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลบัวสวาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ

หมวด ๕ และหมวด ๗  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖  

  ๑. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

  ๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

  ๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๑๕๖ 
 

  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบัวสวาง  ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง

สอดคลองกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลบัวสวาง ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 

เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

 ๒. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลบัวสวาง 

 

๔. เปาหมาย 
 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลบัวสวางตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



๑๕๗ 
 

 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบัว

สวาง หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหเทศบาลตําบลบัวสวางมีความโปรงใส 

ตรวจสอบได 



๑๕๔ 
 

มิติที ่๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดนิกําหนด 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลตําบลบัวสวาง  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด

และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ

ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย

ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ

ภายในที่ชัดเจน 

 ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน

กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลบัวสวางเปนไปอยางถูกตองและเปนไป

ตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 

ทีเ่ก่ียวของ 

 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 

มติคณะรัฐมนตร ีและนโยบายที่กําหนด 

 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานทุกหนวยงาน และพนักงานครู ของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 



๑๕๕ 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ

การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง

การบริหารงานดานอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ

การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ

กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

มากขึ้น 

 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

 ๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล

และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบัวสวาง จึงไดมีการ

จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 

กําหนด 

 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ตามกําหนด 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 



๑๕๗ 
 

 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน

ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดาํเนินการ 

 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 ๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 

และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด

ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด

หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด



๑๕๙ 
 

การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้นและพัฒนาใหระบบการ

ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม

ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลข้ึน 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคาโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 ๓.๒ เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกทีเ่ก่ียวของ 

 ๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 

๔. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน 

หนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ

ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถปุระสงค 

 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

 ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 

 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรแีละผูบริหารทราบ 

 

๖. สถานที/่ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง  / ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๗. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกสวน/กอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 



๑๖๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ประโยชนที่คาดวาจะได รับ 
 ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 

 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดอียางดียิ่ง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 

 ๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 ๑๐.๔ มีการจัดการความรูทีเ่ก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลบัวสวาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ กําหนดใหเทศบาลในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม

ภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ

ตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู

กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน 
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การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมี

กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ

สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 ๓.๒ เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ

ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

 ๓.๓ เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการของ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 
๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล (ระดับองคกร) จัดสง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

 ๖.๒ หัวหนาสวนราชการของเทศบาลนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไป

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

 ๖.๓ หัวหนาสวนราชการของ เทศบาลรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาล 
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 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลประชุมพิจารณาและประเมินผล

การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู

กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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๔.๒ การสนบัสนุนให ภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถดําเนินการได  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมให ประชาชนมสีวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง

มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่

ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถปุระสงค 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ

บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลบัวสวางเปนไปอยางโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 

 ๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง

การโอน ยาย 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง  เทศบาลตําบลบัวสวางไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.ท. จังหวัดอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธทีบ่อรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบัวสวาง 
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 - ในการบรรจแุตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตําบลบัวสวาง  จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่

เทศบาลตําบลบัวสวางรับมต ิคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมสีวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง  เทศบาลตําบลบัวสวางไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

ขอบังคบัที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง 

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ

เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตผิูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลตําบลบัวสวางจะออกคําสั่งแตงตั้งได

ตองไมกอนวันที่เทศบาล รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) 

 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

เทศบาลตําบลบัวสวางไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่

เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 



๑๖๕ 
 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 

การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล

การประเมินทีไ่มเปนธรรม 

 - นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานเจาหนาที่  สํานักงานปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

  กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณา

จากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

 ผลลัพธ 

  ประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 

การโอน ยาย ของเทศบาล และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบาย

ผลท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช จายเงินให ประชาชนได รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย 

ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการ

ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี

กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 

 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 

 ๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ความถูกตองได 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 



๑๖๗ 
 

 ประชาชนในเขตตําบลสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวาง ภายในเกาสิบวันนับแต

วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖2 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 ๑๐.๓ มีการเสริมสรางการมสีวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตําบลบัวสวาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน

รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ

คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี

กระบวนการข้ันตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 



๑๖๙ 
 

 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน

ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของเทศบาล

ตําบลบัวสวาง 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

 

๔. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาล ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนย

ขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๘. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

 

๙. ตัวชี้วัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

 

๑๐. ผลลัพธ 
 ประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลทําใหเกิดความ

โปรงใส ในการรับจายเงนิของเทศบาลตําบลบัวสวาง 



๑๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



๑๗๑ 
 

 เทศบาลตําบลบัวสวางเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการ

กําหนดใหมีการกลไกจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม

โดยผานชองทางหรือในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลทุกขั้นตอน 

ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนเทศบาลสามารถ

พัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการ

บริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาล 

 ๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลใหเกิดการพัฒนาไดอยาง

คุมคา 

 

๔. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแกกรรมการตรวจการจาง  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการ

เปดซองสอบราคา 

 ๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี

ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 



๑๗๒ 
 

 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่

และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง

ละเอียดและถูกตอง 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลบัวสวาง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ

และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสด ุการตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ

บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ี

ไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความ

เขาใจในอํานาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางด ี

เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่

ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้

อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับ

ไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรม

กรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติ

หนาที่ตามทีไ่ดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

๓. วัตถปุระสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจางอยาง

ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวของ 

๔. เปาหมาย 

 คณะกรรมการตรวจการจาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 



๑๗๔ 
 

 ๖.๑ เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 

 ๖.๒ จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 

 ๖.๓ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 

 กองชาง เทศบาลตาํบลบัวสวาง 

๑๐. ผลลัพธ 

 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่

เก่ียวของ 

๔.๓ การสงเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให ความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น  ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน

แนวทางการปฏิบัตหินาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการ

ตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ

ของประชาชนอยางแทจริง  

 จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความ

เขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังสมาชิก



๑๗๕ 
 

สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให

ผูบริหาร และสมาชิกสภา เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 

สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรู

ความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 

๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจ

แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม

มาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ 

สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบหรือสงอบรม กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร 

และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๓.๒ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภามคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สิน 

 ๓.๓ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภามีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๓.๔ เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภามีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของ

รัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร จํานวน ๕ คน และสมาชิกสภา จํานวน ๓๔ คน รวม ๓๙ คน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลบัวสวาง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําโครงการ/แผนงาน 

 ๖.๒ ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเขารับการอบรม 

 ๖.๓ อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 



๑๗๖ 
 

 ใชจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผูบริหาร และสมาชิกสภาไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

ขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๑๐.๒ ผูบริหาร และสมาชิกสภามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ

หนี้สิน 

 ๑๐.๓ ผูบริหาร และสมาชิกสภามีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๑๐.๔ ผูบริหาร และสมาชิกสภามีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่อง

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น(สงอบรม) 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับ

ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง

สําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลบัวสวางไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดาน

การปกครองสวนทองถิ่น มคีวามรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

ขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอ

การปฏิบัตหินาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 



๑๗๗ 
 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดู

งานอยูเสมอเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ให

ทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 ๓.๒ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง จํานวน ๓๗ คน 

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลบัวสวาง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหนวยงานภายนอก 

เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี

 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง

สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน

ที่รับผิดชอบ 

 ๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง 

 ๖.๔ งานบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน

เสนอนายกเทศมนตรตีําบลบัวสวางทราบ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 



๑๗๘ 
 

 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 งานเจาหนาที่  สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 ๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

 

๑๑. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบัวสวาง จํานวน ๓๔ ราย ไดรับการฝกอบรมและศกึษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญทีใ่ชสําหรับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลมีบรรยากาศการทํางาน

แบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน

เทศบาลและลดการทุจริต 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดย

ใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ๓.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 

 

๔. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง จํานวน ๓๗ คน 

 
๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายทีเ่ก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 ๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัด

จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

 ๖.๓ สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 



๑๘๐ 
 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มี

บทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี

กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข

ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา

กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือ

เปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลใน

การบริหารงาน 

 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมสีวนรวมในการ

ทํางาน 

 ๓.๒ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๓.๓ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
 

๔. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบัวสวาง จํานวน ๑๒ คน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๖. วิธีดําเนินงาน 
 ๖.๑ แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน 

  - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒ คน 

  - แตงตั้งเปนคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก  



๑๘๒ 
 

  - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน ๕ ศูนย รวม ๑๐ คน 

 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัตหินาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภา เพื่อทํา

การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ผลลัพธ 
 การพัฒนาเทศบาลเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน

ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา

มีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล

ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา

ใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

๓. วัตถปุระสงค 

 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 

 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 



๑๘๔ 
 

 ๔ ป ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ            

การคอรรัปชันได  

 ๑๐.๒ มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ระดับ เทศบาล 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล กําหนดใหเทศบาลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ

การเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี ้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น  ประกอบกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ

การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน

จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบล มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง 

โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน

ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถ่ิน ดังนั้นการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนา

ใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมี

เครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกัน 

การทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวน

รวมในการเปนเครอืขายรวมกับ เทศบาลตําบลบัวสวาง ในการรวมคดิ รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม

รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 

 เทศบาลตําบลบัวสวาง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา

มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

 



๑๘๕ 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๑. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 

 ๒. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๔. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต เทศบาลตําบลบัวสวาง 

เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๕. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลตําบลบัวสวาง 

๖. วิธีดําเนินงาน 
 ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริต เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 ๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ

ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 

 ๓. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของ เทศบาลตําบลบัว

สวาง ในการรวมคิด รวมพิจารณา  รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการ

ทุจริต 

 ๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

 ๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวาง เทศบาลตําบลบัวสวางกับบุคคล องคกร สวนราชการ 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ขารวมเปนเครือขาย 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 

๙. ผู รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลตําบลบัวสวาง 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



๑๘๖ 
 

 ๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 

 ๒. ทําใหทุกภาคสวนมคีวามรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลสวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ

ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได

ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและม ีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถปุระสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนตําบลสวาง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนทีเ่ทศบาลตําบลบัวสวาง 
 



๑๘๗ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 

 ๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ  

 ๖.๓ จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

 ๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 ๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 ๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖5) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖5 
 

๙. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

 ๑๐.๒ นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 


	00.pdf (p.1-3)
	01.pdf (p.4-8)
	02.pdf (p.9-39)
	03.pdf (p.40-79)
	04.pdf (p.80-131)
	05.pdf (p.132-166)
	06.pdf (p.167-200)

