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ค าน า 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และใหห้น่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
พัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร์ ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่น
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย  าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการท่ีมี
ประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ การด าเนินการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธะกิจ 
“มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใส
สะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ท่ัวประเทศ 

เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี  ของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมีคณะท างานและเจ้าหน้าท่ีทุกส่วนราชการ
ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน ให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกลการตรวจสอบควบคุม การใช้อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและยึดตามธรรมาภิบาล โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพื่อให้ทุก
ส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของต าบลสว่างได้  

 

เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 เมษายน ๒๕๖๐ 



 

สารบัญ 
หน้า 

๓ 
 
ส่วนท่ี ๑ บทน า          ๑ 

๑.๑ การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒ 
๑.๒ หลักการและเหตุผล         ๒ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๔ 
๑.๔ เป้าหมาย           ๔ 

๑.๕ ประโยชนของการจัดท าแผน        ๕ 
 

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)    ๖ 
 
ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนฯ    ๔๑ 
 
ภาคผนวก                  ๑๘๖ 

- ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
- บันทึกการอนุมัติแผนฯ 
- ประกาศเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

 
 



๑ 
 

 ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่กำรทุจริตในระดับทองถิ่น พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้  ดังนี้ 

๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงกเ็ป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 



๒ 
 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

๕) กำรได้ รับคำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไมเพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าทีต้่องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
ข้างตน เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแหง่ได้ตามความเหมาะสม 

 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไมว่่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง



๓ 
 

จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือทีใ่ช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยป ี
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได ้ซึ่งนับไดว้่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความรวมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิตใิหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม /มาตรการต่างๆ 
ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

๓. วัตถปุระสงคข์องกำรจัดท ำแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมสี่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔. เปำ้หมำย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่



๕ 
 

ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤต ิมิชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

๓) ภาคประชาชนมีส่วนรวมตั้งแตร่ว่มคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปอ้งกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความรวมมือ
กันเป็นเครือขายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 



๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต   ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลบวัสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวัดสกลนคร 

มิติที่ ๑ การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

๑. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเ มืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้อง ถ่ินและฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๑.๑.๑(๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
๑.๑.๒(๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   
๑.๑.๑(๓) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
 
๑.๑.๑(๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
๑.๑.๑(๕)โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานของ ทต.บัวสว่าง 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 



๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๑.๑.๒(๑) มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”  
 
๑.๑.๒(๒) มาตรการ”เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
  
๑.๑.๒(๓) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีใน
การต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๑ . ๑ . ๓ ( ๑ )  กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ ทต.
บัวสว่าง 
 
๑.๑.๓(๒) มาตรการ”จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
๑.๑.๓(๓) มาตรการ”ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

๑) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อนในเขตพื้นท่ี ของ ทต.บัวสว่าง (ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ) 
 
๒ )  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 
 
๓) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
 
๔) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๕) โครงการส่งเสริมอาชีพ (ปุ๋ยอินทรีย์) 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 



๑๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครับ 
 
๒) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 
๓) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
 
๔) โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริต 
 
๕) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลบัวสว่าง(โตไป
ไม่โกง) 
 
๖) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน ทต.บัวสว่าง (ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
๗) โครงการวันเด็ก 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๔๕,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

 



๑๑ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

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

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑  การแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร ทต.บัวสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  

 



๑๒ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๒.๒  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 
๒.๒.๑(๒)มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วน 
 
๒.๒.๑(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 

 



๑๓ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
๒.๒.๒(๒) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
 
๒.๒.๒(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
๒.๒.๒(๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 



๑๔ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 
๒.๒.๓(๒) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
๒.๒.๓(๓) กิจกรรม “การใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ” 
 
๒.๒.๓(๔) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 

 



๑๕ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๒.๓ มาตรการการใช้ ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
๒.๓.๑(๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 
๒.๓.๒ (๒ )  มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 
 
๒.๓.๒(๓) มาตรการการออกค าส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 



๑๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๒.๔ การ เชิดชู เ กียร ติแ ก่
หน่วยงาน /บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑ (๑) โครงการพ่อ-แม่ ดีเด่น 
 
๒.๔.๑ (๒) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่สตรีดีเด่น 
 
๒.๔.๑(๓) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
๒.๔.๑(๔) โครงการวันผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 



๑๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
 
๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล  หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ ทต.
บัวสว่าง 
 
๒.๔.๒ (๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 

 



๑๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๒.๕ มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
 
๒.๔.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ ทต.บัวสว่าง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 



๒๑ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของ ทต.บัวสว่าง 
 
๒.๔.๒ (๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
 
๒.๔.๒ (๓) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 



๒๒ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๒.๕.๓ (๑) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ ทต.บัวสว่าง
ว่า ทุจริต และปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ” 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

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

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้ มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ า น า จหน้ า ที่  ข อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ ทต.บัวสว่าง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ ทต.บัวสว่าง 
 
๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 



๒๔ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๓.๑.๒ (๑)  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์ สินของเทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 



๒๕ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวารของ ทต.บัว
สว่าง” 
 
๓.๑.๓ (๒) โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 

 



๒๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้ อ ง เ รี ยน / ร้อ งทุ ก ข์ ขอ ง
ประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
๓.๒.๑ (๒) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ทต.บัวสว่าง 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

ใช้ร่วมกัน
กับ
โครงการ
จัดท าเวที
ประชาคม 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๓.๒.๒ (๑)  มาตรการก าหนดขั้นตอน /
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
๓.๒.๒ (๒) โครงการ ทต.บัวสว่าง เคล่ือนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
ใช้ร่วมกัน
กับ
โครงการ
จัดท าเวที
ประชาคม 

 

 

 

 



๒๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
๓.๒ .๓  (๒ )  กิ จกร รม  ร ายง านผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 



๒๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

 ๓ . ๓  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ทต.บัวสว่าง 
 
๓.๓.๑ (๒) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าปี 
 
 
 
 
๓.๓.๑ (๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
ใช้ร่วมกัน
กับ
โครงการ
จัดท าเวที
ประชาคม 
 
ใช้ร่วมกัน
กับ
โครงการ
จัดท าเวที
ประชาคม 

 



๓๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๓.๓ .๒  (๑ )  ม าตรการแ ต่ ง ต้ั ง ตั ว แทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  

 

 



๓๑ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ ทต.บัวสว่าง 
 
๓ .๓ . ๓  (๒ )  ม า ตรก ารตร วจสอ บ โดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 



๓๒ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

มิติที่ ๔ การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
 
๔.๑.๑ (๒)  โครงการ จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 



๓๓ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของ ทต.บัวสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 

 



๓๔ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ (๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  

 

 

 

 



๓๕ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

  ๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ ทต.บัว
สว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 



๓๖ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรมกรรมการตรวจการ
จ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 



๓๗ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาท 
กา รต รวจสอ บ ขอ งสภ า
ท้องถ่ิน 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ใช้ร่วมกับ
โครงการ 
๔.๓.๑ (๑) 

 



๓๘ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา ทต.บัวสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 



๓๙ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

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

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน 
 
๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

*หมายเหต ุ  ”-“    เป็นโครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

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

  ๔.๔.๒ (๑) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  

 



๔๑ 
 

 

มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง   ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก่ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ้ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนรว่มของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แล้ว แตอ่ย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountaility) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนรวม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองคป์ระกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ



๔๒ 
 

บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได ้
 ๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ ในการด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 



๔๓ 
 

๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้กาวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการไดเ้รียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบัวสว่าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รวมกัน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลบัวสว่างในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 



๔๕ 
 

 ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล บรรยาย
ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆท์ี่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 ๖.๓ การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ  ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไมอ่ย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืน  มาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดี
พนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาล และพนักงาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างไดป้ฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจรติต่องานที่
ไดร้ับมอบหมาย 
 
๔. เป้าหมาย 
 พนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. ระยะเวลา 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หวัหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 ๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
 

๗. งบประมาณ 
 ไมใ่ช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 



๔๗ 
 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วน/ส านัก/กอง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 ๑๐.๓ พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญ
กาวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณมี์ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อไดร้ับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ 
ไร้อุดมการณ ์ไมม่ีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ยอมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญ
กาวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว 
ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วย
ความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือน ร่วมงานและผู้มา
ขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่ง
ไปสู่ความเจริญกาวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานให้หา่งไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓.๔ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาล 
 
 



๔๙ 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน ๖๐ คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน ๕ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 
ของทุกปี 
 
๗. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม 
 ๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 ๗.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 ๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 ๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเขาร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 ๗.๖ วัดผลและประเมินผลโครงการฯ 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลที่คาดวาจะได้รับ 
 ๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 ๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 ๑๐.๓ ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 
 



๕๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา 
๒. หลักการและเหตุผล 
 วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันที่บ่งบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติว่า เมื่อ
ถึงวันเข้าพรรษา  พระสงฆ์ต้องเข้าจ าพรรษา ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ทรงอนุญาตให้เข้าอาศัยอยู่ได้ โดยไม่
ผิดกฎที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้อยู่จ าพรรษาในสถานที่อันไมส่มควร เช่น ในโลงผี ในที่กลางแจ้ง ในกลด หรือ
แม้กระทั่ง ในตุม่ ดังนั้น พระสงฆต์้องประพฤติปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ คือก่อนที่ถึงวันเข้าพรรษา พระสงฆ์ ควร
ท าความสะอาดตามเสนาสนะส าหรับอยู่จ าพรรษา รวมถึง พระอุโบสถ และอ่ืนๆ โดยพระสงฆ์จะต้องประกอบ
พิธีอธิษฐานพรรษา คือการตั้งอธิษฐานใจของตนเองว่าตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ จะไม่ไปไหน ด้วยการเปล่ง
วาจาว่า “ข้าพเจ้าจะอยู่จ าพรรษาในที่อาวาสนี้ตลอด ๓ เดือน” เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ ไปจนถึง วัน
ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑  หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระสงฆ์ก็จะน าดอกไม่ ธูปเทียนไปขอขมาพระอุปัชฌาย์อาจารย์ 
และพระเถระผู้ที่ตนเองนับถือ  การถวายเทียนพรรษาได้กระท าขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็
จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจ าน าพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพ่ือให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย 
เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างใน
การศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความส าคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
ได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไมใ่ห้สูญหายไป 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ก าหนดให้เทศบาล  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 
๕๐ (๘) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  เทศกาลวัน
เข้าพรรษาเป็นประเพณีท่ีมีมาแตโ่บราณ เป็นการน าเทียนไปถวายที่วัด  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันสืบมา ทาง
เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงเห็นความส าคัญของเทศกาลวันเข้าพรรษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษาเข้าร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสว่าง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้จัดถวายเทียนเข้าพรรษาตามวัดแต่ละ
หมู่บ้าน เป็นประจ าทุกปี 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและรักษาวัฒนธรรมประเพณี พิธีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๓.๒ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน ไดมี้ส่วนรวมในการท ากิจกรรมและร่วมท างานกับหน่วยงานของรัฐ
ไดเ้ป็นอย่างดี 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานท้องถิ่นให้ประชาชนไดรู้้จักมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 
 



๕๑ 
 

๔. เป้าหมาย 
 - ประชาชนและเยาวชน ในต าบลสว่าง 
 - คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 - คณะครู นักเรียนในต าบล 
 - ชมรมผู้สูงอายุในต าบล ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
 
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ 
 ๒. จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัติ 
 ๓. ประชุม แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔. ด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่    กรกฎาคม ของทุกปี 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. สถานที่ด าเนินการ 
 ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
๑๐. ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑๐.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดร้ว่มกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 ๑๐.๒ ไดส้ืบสานประเพณีวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๑๐.๓ เกิดความเข้าใจระหว่าง เยาวชนและประชาชนกับองค์กรของรัฐ ในการท ากิจกรรมรวมกัน 
 ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 



๕๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบัวสว่าง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  พ.ศ. 
๒๕๕๕ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี 
ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนขอเท็จจริง
,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่  และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ซึ่งเทศบาลต าบลบัวสว่าง ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลบัวสว่างได้จัดท ามาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ เทศบาลต าบลบัวสว่างเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผู่้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 



๕๓ 
 

 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลต าบลบัวสว่าง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนรวมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 



๕๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ ดา้นการต่อต้านการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
มุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความรวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างตน เทศบาลต าบล
บัวสว่าง จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ าลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
 ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
 



๕๕ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็น
ผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ  ศักดิ์ศรี  รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม  ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่  กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท า
ทุจริตในระบบราชการด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ เทศบาลต าบลบัวสว่างให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกวาประโยชน์ส่วนตน 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง 
 ๓. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู และพนักงานจ้าง ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานครู และพนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ



๕๗ 
 

สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน ๖๐ คน 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
๖. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ๗.๑ บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าทีร่ัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 ๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๗.๓ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๗.๔ ทดสอบก่อนและหลังการฟงับรรยาย 
 
๘. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกวาร้อยละ ๗๕ 
 ๒. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกวาร้อยละ ๘๐ 
 
 



๕๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ ความรู้  เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณท์ีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยกอ่ให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทีไ่มใ่ช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทท่ีตนมสี่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเขา้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาลต าบลบัวสว่าง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง เพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบัวสว่างมีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุงมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุง่สู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
๔. เป้าหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบัวสว่าง 



๕๙ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุ่่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑๐.๒. สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลไดแ้ถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่
จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  
 เทศบาลต าบลบัวสว่างจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลไดต้่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์
ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน 
 



๖๑ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท า (รา่ง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. แจกจา่ยให้บุคลากร 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงัองค์ความรู้ ให ้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกวางขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดส้ร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
 จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะไดห้าทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมยอมส่งผลกระทบตอ่สถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 



๖๓ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ๒. ออกแบบกิจกรรม 
 ๓. จัดเตรียมเอกสาร 
 ๔. ด าเนินการจัดประชุม 
 ๕. สรุปรายงานการประชุม 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชด าริ  เทศบาลต าบลบัวสว่าง  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูปา่ไม้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ป่าไม่ของประเทศไทยถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพ่ิมขึ้นผนวกกับ
พลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุง่คา้ขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวส าคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิด
ภาวะแห้งแล้งเนื่องจากตน้น้ าล าธารถูกท าลาย ฝนไมต่กต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ าหลากก็เกิดน้ าท่วมฉับพลัน
และมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อน
ของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนักโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่
พระองคท์รงหวงใยเป็นอย่างมาก ต้ังแตเ่ริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา 
 แนวพระราชด าริด้านป่าไม้ : ทรงคิดค้นนานาวิธีที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้ ยืนยง 
 ทรงสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม่ด้วยจิตส านึกรวมกัน มากกว่าวิธีการใช้อ านาจบังคับ ณ 
หน่วยงานพัฒนาต้นน้ าทุงจอ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริให้มี
การปลูกตน้ไม ่๓ ชนิดที่แตกต่างกัน คือ ไมผ้ล ไมโ้ตเร็ว และไมเ้ศรษฐกิจ เพ่ือจะท าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน
และสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชน
ประการส าคัญนั้นมีพระราชด าริที่ยึดเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม่โดยปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชนว่า 
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและ
รักษาตน้ไมด้้วยตนเอง” 
 ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม่ที่เหลือให้ คงอยู่ และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไมท่ี่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส าหรับ
การฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ    
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ และการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะในเขต
ชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพป่า
อนุรักษท์ี่เสื่อมโทรมและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝัง
จิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็น
การสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไมแ่ละสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  พิจารณาเห็นว่าการฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ตลอดจนการบ ารุง รักษา
ทรัพยากรป่าไม้ให้ด ารงอยู่เพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป และเพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ จึงไดจ้ัดท าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชด าริ ขึ้น 
 



๖๕ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนทุกหมูเหล่าไดร้ว่มปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชด าริ 
 ๒.๓ เพ่ีอรณรงค์ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนไดมี้ส่วนรวมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ป่า และให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๓.๒ ประชาชนในต าบลสว่าง 
 ๓.๓ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลสว่าง 
 ๓.๔ เด็กและเยาวชนต าบลสว่าง 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ น าเสนอโครงการ 
 ๔.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน 
 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๔.๔ ด าเนินการ ตามโครงการ 
 
๕.งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๖. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 บริเวณหนองกรุง  หมู่ ๓  ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๙. ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๙.๑ เพ่ิมพ้ืนทีป่่า พ้ืนที่สีเขียว ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๙.๒ ประชาชนทุกหมเูหล่าได้รว่มปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้ สร้างจิตส านึกท่ีดี 



๖๖ 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้
รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยที่ภาวะการณปัจจุบันความเจริญกาวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะ
ธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่
ฟุ่มเฟือยเกิดความเสื่อมของสังคม และท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพ
ของประชาชนภายในเขตพ้ืนต าบลสว่างที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีการมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมรายได้และการ
จ าหนา่ยโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตจึงสูง 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุด โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (ขอ ๖) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐  
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และ
ให้บังเกิดไดใ้นชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความส าคัญ
ในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ใน
การพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลสว่าง มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง 
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๓. เพ่ือให้ ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
 ๔. เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
 
 



๖๗ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๑. ประชาชนต าบลสว่าง สตรี ผู้สูงอาย ุเยาวชน เกษตรกร จ านวน ๑๐๐ คน 
 
๔. สถานที่ด าเนินการ 
 ๑. ฝึกอบรม ณ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๒. ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง วันที่ มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
 ๒. จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
 ๓. ด าเนินงานตามโครงการ 
  -จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
๗. งบประมาณ 
 ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 
 
๘. ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑.มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าแนวพระราชด าหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง ความพอดี การใช้
ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและ
เกิดรายได ้
 ๒. ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 ๓. ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
 ๔. เกิดการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 



๖๘ 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพปุย๋อินทรีย์ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
๑. ชื่อโครงการ “โครงการส่งเสริมอาชีพปุ๋ยอินทรีย์” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตก้ระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้กาวทัน  ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุมกันในตัว
ที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมน่้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไมเ่บียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
 ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่าง
รอบคอบ 
 ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณต่์างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ 
 ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 



๖๙ 
 

 การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ 
จะทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจน าไปสู่
ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ 
 แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 ๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จา่ยในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
 ๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซ่ือสัตย์สุจริต 
 ๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแขง่ขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
 ๔. ไมห่ยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกขย์าก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
 ๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 
 โดยอ าเภอพรรณานิคม แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ไดแ้จ้งแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้ประชาชนมีองคค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวทางที่กองทัพบก ไดเ้สนอไว้  เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงขออนุมัติจัดท า โครงการส่งเสริม
อาชีพปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนมีองคค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
และขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านน าไปปฏิบัติ 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
 ๓.๓ ให้ผู้เขา้รับการอบรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านน าไปปฏิบัติ 
 ๓.๔ ให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 ๓.๕ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนในต าบล 
 ๓.๖ เพ่ือลดการเผาเศษวัชพืชมิให้เกิดปัญหาหมอกควัน 
 ๓.๗ เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
 ๓.๘ เพ่ือส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
 ๓.๙ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ในการผลิตปุ๋ย และน้ าหมักชีวภาพใช้เองและลดรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๓.๑๐ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน และเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ต าบลสว่าง 



๗๐ 
 

 ๔.๒ ผู้น าหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล 
 ๔.๔ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนผู้สนใจ 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ประสานเกษตรกร ผู้น าหมู่บ้าน และผู้สนใจ ในเขตพ้ืนที่ต าบลสว่าง 
 ๕.๒ ประสานกับกรมพัฒนาที่ดิน และส านักงานเกษตรอ าเภอพรรณานิคมเพ่ือขอรับการสนับสนุน
วิทยากร สารประกอบการท าปุ๋ย และสารประกอบการท าน้ าหมัก 
 ๕.๓ ด าเนินการอบรม 
 ๕.๓.๑ การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๓.๒ ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๓.๓ การผลิตปุ๋ย และน้ าหมักชีวภาพใช้เองและลดรายได้ให้กับเกษตรกร 
 ๕.๔ น าผลผลิตที่ได้ มอบให้เกษตรกรน าไปปรับปรุงคุณภาพดิน 
 ๕.๕ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง  
 
๘. งบประมาณ 
 เบิกจา่ยจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการฯ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดร้ับ 
 ๑๐.๑ เกษตรกรมคีวามรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพใช้เองได้ 
 ๑๐.๒ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น 
 ๑๐.๓ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินและผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น 
 ๑๐.๔ เพ่ือน าไปสู่การติดตามและขยายผลการด าเนินงาน การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๗๑ 
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากไดร้ับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร 
ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่างได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว รว่มกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสว่าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสาน
สายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมี
ความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด
ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการไดฝ้ึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบง่ปนัซึ่งกันและกัน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รวมกันในสังคม 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนรวม 
 ๓.๕ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 ๓.๖ เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการไดส้ านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลบัวสว่าง คร ูอาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 ๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 



๗๒ 
 

 ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
 ๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองเขา้ร่วมโครงการ 
 ๖.๕ แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 ๖.๖ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๖.๗ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ 
 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 ๑๐.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ๑๐.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
หลักการและเหตุผล 
 เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นต้นทุนทาง
สังคมที่มีค่ามากที่สุด เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๑๘ ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาด้านต่างๆ ถือ
เป็นหน้าที่หลักของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ ในการส่งเสริม
และพัฒนาการทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่เต็มตามศักยภาพ เด็กก็มหีน้าที ่คือฝึกหัดท าการงานต่าง ๆ ให้เป็น อบรม
ขัดเกลา ประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต สุจริต เฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพ่ือจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง การจัดงานวันเด็กแรกเดิมจากกรมประชาสงเคราะห์ได้จัด
งานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของเด็ก และ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เด็กได้
ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง  โดยจัดขึ้นในครั้งแรกในเดือนตุลาคม ๒๔๙๘ และได้จัดต่อกันมาเป็น
ประจ าทุกปี จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงมีความคิดเปลี่ยนแปลงการจัดงานวันเด็ก เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือน
มกราคม รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการจัดงานวันเด็ก และได้ก าหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งใน
ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เด็กทั่วประเทศได้รูถึงความส าคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความ
รับผิดชอบระเบียบวินัย ที่มีต่อสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ถือ ภารกิจส าคัญของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ โดยได้มีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นใน
สถานศึกษาและศาสนสถาน เพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วมงานและเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางที่ดี ในการนี้เทศบาลต าบลบัวสว่างจึงได้มีโครงการ วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดซื้อของขวัญ 
ของรางวัล และของที่ระลึก รวมทั้งขนมส าหรับแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้เด็กรูถ้ึงความส าคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอ่ตนเอง
และสังคม ตามค าขวัญวันเด็ก 
 ๒.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ของต าบลสว่าง 
 ๓.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก 
 ๔.เพ่ือเชื่อมความสามัคคีในชุมชน 
 

เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในต าบลสว่าง และพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวนประมาณ ๓๐๐ คน 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 



๗๔ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มกราคม ของทุกปี 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติตอผู้บริหาร 
 ๒. วางแผนงานการใช้งบประมาณการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔. ด าเนินตามกิจกรรมที่ก าหนด 
 ๕. สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจา่ยจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานการศึกษาฯ  เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑.เด็ก เยาวชน ไดแ้สดงออกตามกิจกรรมและเข้าร่วมงานที่จัดขึ้น 
 ๒.เด็ก เยาวชน รู้ถึงความส าคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบ  วินัยที่มีต่อ
ตนเอง และสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๓.เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ 
 ๔.เด็ก เยาวชน มีความสุข และมีความรู้ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 ๕.เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรูสึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่
น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วยสะท้อนให้เห็น
ว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้
เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตทีไ่ดผ้ลที่สุด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐  เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมและส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด
การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา และผู้ดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖ 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไมย่อมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนไดฝ้ึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณคา่
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
 



๗๖ 
 

 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลสว่าง 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันทีเ่กิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๕.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 ๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ทีเ่ทศบาลต าบลบัวสว่างก าหนด 
 ๕.๕ ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้รว่มกับงานวันเด็ก 
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาฯ  เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๑๐. ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนไดฝ้ึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต 
 ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 



๗๗ 
 

 

มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความรวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ทีมุ่่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนรวมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 



๗๘ 
 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารตอสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 



๗๙ 
 

 ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารตอสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘๐ 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญตอองค์กร โดยการขับเคลื่อนการ
พัฒนางานให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางาน
ขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  และประกาศฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพไดค้นดี คนเก่งเขา้
มาท างาน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคล จ านวน ๑ มาตรการ 
 



๘๑ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 ๖.๒ น าหลักเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ จ านวน ๑ มาตรการ 
 - เจ้าหน้าทีง่านบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกวา ๙๐ % 
 - บุคลากรของ เทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 
 - การบริหารงานบุคคลของ เทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าทีไ่ด้ 
 
 
 
 



๘๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท า
ให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พรบ.เทศบาล ที่ก าหนดให้นายก 
เทศมนตรี  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ เทศบาลต าบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง 
นายกเทศมนตรี  มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกฯ ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  และก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง  
รองจากนายกเทศมนตรี  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล  จังหวัดสกลนคร 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองค์วาม
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบัวสว่างขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 



๘๓ 
 

 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหนง่หน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ  
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ไดร้ับมอบหมายในทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไมน่้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 



๘๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่างได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับตน้ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการ ก. เทศบาล จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการ เทศบาล ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาล โดย
แต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ เทศบาล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ เทศบาลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพ่ือกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



๘๕ 
 

 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เทศบาล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เทศบาล 
 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เทศบาลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ เทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ เทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ เทศบาล  
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการรับเงิน-การเบิกจา่ยเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลต าบลบัวสว่าง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายรับ  
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ/ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายรับ รายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรกองคลัง งานการเงินและบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ          
ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 



๘๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ผู้อ านวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่าย 
 ๔.๒ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 



๘๘ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๐) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้คา่เป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้
 
 



๙๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจาก เทศบาลต าบลบัวสว่าง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แตต่้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถปุระสงคท์ี่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะไดร้ับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ เทศบาลต าบลบัวสว่างเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของ เทศบาลต าบลบัวสว่างทุกโครงการและกิจกรรม 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
egp – ปปช. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายหอกระจายข่าว 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง และชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร 
 



๙๑ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ egp บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงหอกระจ่ายข่าว ของหมู่บ้าน เป็นต้น 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกวาร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 



๙๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบัวสว่าง           
อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
๒. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการ
บริหารการปกครองของรัฐนั้น (Jack C. Plano and Oters, Political ScienceDictionary (Illinois : Te 
Dry Press, ๑๙๗๓), p.๑๔๗ อ้างใน ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหาร
ประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well eing) อีกทั้งความมั่นคง
แห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแล
และจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าใน
การด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
งบประมาณ (udget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาล
โดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน 
จะไดเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่น
มีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้นจากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์
ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจาย
อ านาจปกครอง และเพ่ือให้สอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนรวมในการปกครอง
ตนเอง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้ (ชูวงศ ฉายะบุตร, ๒๕๓๙, หน้า ๒๘.) 
  ๑) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรูสึกว่าตนมีความ
เกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์
อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยใน
ที่สุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, ๒๕๑๘, หน้า ๖-๗.) 
  ๒) การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิด
จากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนรวมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับ
เลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมี
อ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วน
รับรูถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน (ชูวงศ ฉายะบุตร, หน้า ๒๙.) 
  ๓) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจาย
อ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมี
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ปัญหาและความต้องการทีแ่ตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
นั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระ
ดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความคลองตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 
 ๔) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไมว่่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหา
ย่อมต่างกันออกไป ผู้ทีใ่ห้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดีก็คือ หนว่ยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง 
 ๕) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต 
ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณท์างการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชน
ในท้องถิ่นยอมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่น
อีกด้วย 
 ๖) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 จากแนวคิดของการกระจายอ านาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากที่สุดและ
การบริการถือว่าเป็นด้านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน 
เพราะถ้ามีบริการที่ดียอ่มท าให้ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และตอ่หน่วยงานด้วย คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการให้บริการจึงต้องการที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึง
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในงานต่างๆ ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือต้องการ
ทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะในการให้บริการ ทั้งนี้เพ่ือที่น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลบัวสว่างในการให้บริการ ๕ ด้าน  
ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 ๒. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง ในงานที่
ให้บริการจ านวน (เลือกงานที่จะประเมิน ๕ งาน)  
 ๓. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล       
บัวสว่าง 
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๔. เป้าหมาย 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย : 
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ามารับบริการในเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร โดย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีความช านาญใน
การศึกษาและบริหารจัดการระบบข้อมูลเป็นหน่วยงานกลางที่มาด าเนินการส ารวจ 
 ๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๓. จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑ ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
  ๓.๒ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๓ บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๔ สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
  ๓.๕ ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๗. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมมือกับ เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร 
 
๘. งบประมาณ 
 ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 การส ารวจพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะขั้นตอน โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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๑๐. ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 ๒. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง ในงานต่างๆ ทีใ่ห้บริการ 
 ๓. ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
และน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึง
พอใจใหเ้กิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่างเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ 
และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันทวงที การตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นชองทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ 
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยกอให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่างได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ จึงไดจ้ัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที ่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตตอ่หน้าที ่
 



๙๗ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 ๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 ๖.๕ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 ๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายรายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไข
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมไ่ด้เบิกจา่ยงบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วน/ส านัก/กอง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
 ๑๐.๒ ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดขอร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 



๙๘ 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ ดุลยพินิจและใช ้อ านาจหน้าทีใ่ห ้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ด ี
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคลองกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดด้ าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบรอยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีทีผ่่านมา เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลให้สั้นลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลสว่าง 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 



๙๙ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกฯ หรือปลัดฯให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังขอร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลบัวสว่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลต าบลบัวสว่างภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทีไ่ด้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการพัฒนาบทบาทสตรี  
เทศบาลต าบลบัวสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา กรรมกรสตรีในโรงงานทอผ้าได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอา
เปรียบ กดข่ี ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิตส าคัญกว่าชีวิตคน ความเป็นอยู่ของแรงงานสตรีในเมืองชิ
คาโก วา่กันว่าไม่ต่างอะไรจากทาสนิโกรในเงื้อมมือคนผิวขาว เพราะต้องท างานวันละ ๑๒-๑๕ ชั่วโมง แต่ได้รับ
ค่าแรงงานเพียงน้อยนิดส่วนสตรีตั้งครรภ์มักถูกไล่ออก ในที่สุดภายใต้การน าของ คลารา เซทคิน ผู้น ากรรมกร
สตรีโรงงานทอผ้าชาวเยอรมันลุกฮือขึ้นสู้ด้วยการเดินขบวนนัดหยุดงานในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๙๐๗  โดย
เรียกรองให้นายจ้างลดเวลาการท างานจากวันละ ๑๒-๑๕ ชั่วโมง ให้เหลือวันละ ๘ ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ปรับปรุง
สวัสดิการภายในโรงงาน และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย ในการเรียกร้องครั้งนี้ แม้จะมีหลายร้อยคน
ถูกจับกุม แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากสตรีทั้งโลก และส่งผลให้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน  แต่
อย่างไรก็ตามอีก ๓ ปีต่อมา คือ ในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ.๑๙๑๐ ข้อเรียกร้องของเหล่าบรรดากรรมกรสตรีก็
ประสบความส าเร็จ เมื่อตัวแทนสตรีจาก ๑๘ ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ ๒ ณ เมือง
โคเป็นเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ที่ประชุมไดป้ระกาศรับรองขอ้เรียกรองของบรรดากรรมกรสตรี โดยให้ลดเวลา
ท างานให้เหลือเพียงวันละ ๘ ชั่วโมง ศึกษาหาความรู้ ๘ ชั่วโมง พักผ่อน ๘ ชั่วโมง และก าหนดให้ค่าแรงงาน
สตรีเท่าเทียมกับค่าแรงงานชาย อีกทั้งยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย นอกจากนั้นใน
การประชุมครั้งนั้น ยังไดม้ีการรับรองข้อเสนอของ คลารา เซทคิน ด้วยการประกาศให้วันที่ ๘ มีนาคม เป็นวัน
สตรีสากล  วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกรวมฉลองกันเท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กร
สหประชาชาติไดร้ว่มเฉลิมฉลองด้วย และอีกหลายประเทศได้ก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจ าชาติของตน 
กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมืองก็ตาม ได้
รวมตัวกันเพ่ือฉลองวันส าคัญนี้ เพ่ือร าลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสูอันยาวนานเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเสมอ
ภาคความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา  ผลจากการตัดสินใจของที่ประชุม ณ กรุงโคเป็นเฮเกน ท าให้มี
การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๑ ในประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก 
เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์  มีประชาชนทั้งหญิงชายมากกว่า ๑ ล้านคน เข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องสิทธิใน
การท างาน การเข้ารับการอบรมในวิชาชีพ และให้ยุติการแบ่งแยกในการท างานในปีถัดมาได้มีการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากลเพ่ิมขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน และในปี ค.ศ. ๑๙๑๓ มีการจัดชุมนุมวัน
สตรีสากลในรัสเซียเป็นครั้งแรก ที่นครเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก แม้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจขัดขวางก็ตาม วันสตรี
สากลได้จัดขึ้นโดยเชิดชูค าขวัญของขบวนการสันติภาพ  ทั้งนี้เพ่ือต่อต้านสงครามที่ก าลังคุกรุ่นอยู่ในยุโรป
นับตั้งแต่ปีแรกๆ เป็นต้นมา ความส าคัญของการฉลองวันสตรีสากลได้ทวีมากขึ้น โดยมีสตรีในทวีปแอฟริกา 
เอเชียและละตินอเมริกา เริ่มรวมมือกันเพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของการต่อสูเพ่ือสิทธิที่เท่าเทียมกัน และเพ่ือ
ความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพยายามผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี
อย่างสมบูรณ์  ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตาม
พันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรีโดยได้มีการด าเนินการทั้งในแง่
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กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ เจตนารมณ์ให้มี
ความเป็นธรรมเกิดข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ การ
ควบคุมทรัพยากร เพ่ือให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมและความเป็นมาของวันสตรีไทยก่อเกิดจากแนวความคิดที่ว่า ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือน แห่ง มหามงคล
สมัย ที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 
๑๒ สิงหาคม ประดุจแม่ของแผนดิน และทางราชการได้ก าหนด เป็นวันแม่แห่งชาติ องค์กรสตรีไทยทั่ว
ประเทศได้หารือกันทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์ร่วมกันก าหนดให้มีวันสตรีไทยขึ้น ซึ่งเป็นความ
ภาคภูมิใจที่สตรีไทย ได้มีโอกาสร่วมกัน ก าหนด วันของตนเอง เป็นการผลักดันกระบวนทัศน์ ความคิด ที่มี
เอกลักษณเ์ฉพาะสตรีไทย และภูมิปัญญา ทีเ่ป็นของตนเองให้ผนึกกันกา้วไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ เพ่ือยกระดับสถานภาพชีวิตของสตรีไทย และร่วมกันพัฒนาเพ่ือความเจริญกาวหน้า ของประเทศ ทุก
องค์กร จึงก าหนดวันสตรีไทยขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานก าหนดให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 
๒๕๔๖ เป็นต้นไป 
 ส าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน จัดงานวันสตรีไทยผนวกรวมกับการจัดงานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและทอผ้าไทย ครั้งที่ ๓ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ อิมเพ็ค เมืองทองธานี 
กิจกรรมส าคัญคือ การมอบรางวัลสตรีดีเด่น สื่อโฆษณาดีเด่น ส่งเสริมบทบาทแม่ การสัมมนาทางวิชาการ การ
จัดนิทรรศการ มหกรรมอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค เป็นต้นในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรี
ไทยหัวใจแกร่ง ขอความร่วมมือทุกจังหวัด โดยส านักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัด รวมกับองค์กร
สตรีระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมกันคัดเลือกสตรีที่เป็นผู้น าครอบครัวเนื่องจากสามี
เสียชีวิต หย่าร้าง หรือถูกทอดทิ้ง ให้ดูแลครอบครัวตามล าพัง ประกอบอาชีพสุจริต ครอบครัวยากจน มีความ
อดทน มีมานะอุตสาหะ จังหวัดละ ๕ ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่สตรีผู้น า 
ครอบครัวที่ยากจน โดยขอรับเงินสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัด หรือเหล่ากาชาด
จังหวัด ฯลฯ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 
พระชนมายุครบ ๗๒ พรรษาพระราชด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองคท์รงเปิดงานโครงการรวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์ราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย  
ณ อาคารใหม่ส่วนอัมพร พระราชวังดุสิต  วันศุกร์ ที ่๑ สิงหาคม ๒๕๔๖  “สตรีไทยในยุคปัจจุบัน มีความคิดที่
ก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนรวมอย่างส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ การสั่งสม ภูมิปัญญาของสตรีไทย 
ที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็น ความ
ภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธ ารงความภาคภูมิใจนี้ไวให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่
จะต้องช่วยกันรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยัง
อนุชนรุ่นต่อไปโดยไมข่าดสาย 
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เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงขอฝากความคิดเห็นว่า สตรีไทยมีหน้าที่ส าคัญเบื้องต้น ๔ 
ประการ คือ  ประการแรก พึงท าหน้าที ่"แม่" ให้สมบูรณ์ โดยท าให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น 
มีความเข้าใจและไว้วางใจ ซ่ึงกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความ
เมตตา และสอนให้รู้จักด าเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยท าเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี 
และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย  ประการที่สอง พึงท าหน้าที่ของ "แม่บ้าน" ให้ดีโดยท าให้
บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัวช่วยเก็บออมและเพ่ิมพูนทรัพย์สินให้
ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร  ประการที่สาม พึง "รักษาเอกลักษณ์ของ
ความเป็นสตรีไทย" ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส  รวมทั้งธ ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป  ประการที่สี่ พึง "ฝึกฝนตนเอง" 
ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคี ในหมู่
คณะไว้ให้มั่นคง  หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง ๔ ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย 
สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ น าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจัก
เป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป" 
 อาศัยอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐เทศบาลต าบลมี
หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเทศบาลต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในต าบล  เพ่ือน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัวและสังคม  เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือพัฒนา
ผู้น าสตรีในต าบลสว่าง เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์นของผู้น าสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น 
น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ  ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการ
ที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๕. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่
สตรีกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
 



๑๐๔ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน หมู่ ๑-๑๗ 
 
๔. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
๖. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 ๑. เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
 ๒ . ติดต่อประสานงานผู้เขา้ร่วมโครงการ ผู้ทีเ่กี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓. จัดกิจกรรม 
  - บรรยายความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงาน 
  - การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะการจัดระบบความคิด 
  - แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละความคิดเห็น 
  - การพัฒนาศักยภาพสตรีในการท างานจิตอาสา 
  - พัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตรี 
 ๔. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
๗. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๘. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการฯ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๙. การประเมินผล 
 ๑. จากแบบสอบถาม 
 ๒. จากการสังเกต 
 ๓. จากการประเมินในการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 
๑๐.ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑. สตรีไดพั้ฒนาศักยภาพของตนเองไดด้ียิ่งขึ้น 



๑๐๕ 
 

 ๒. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเองครอบครัว และสังคม 
 ๓. ผู้เขา้ร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวการณ์เป็น
ผู้น าที่ด ี
 ๔. เกิดความสมานฉันท์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ 
องค์กรสมาชิกและองค์กรสตรีต่างๆ ทั่วประเทศ 
 ๕. องค์กรสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการ
พัฒนา และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ 
 ๖.กระตุ้นให้ผู้น า สตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่สตรี
กลุม่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 ๗.เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 ๘.พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

โครงการผู้สูงอายุ  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
๑. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการอ านวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ ค าขวัญเป็นภาษาไทย 
ว่า " ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน " ในขณะที่องค์การอนามัยโลกก าหนดค าขวัญภาษาอังกฤษว่า 
Add life to years ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งถือว่าเป็นปีรณรงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งทางองค์การ
สหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับสูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และได้ให้
ความหมายของค าว่า " ผู้สูงอายุ " ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ป ี
ขึ้นไปและไดพิ้จารณาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ ๓ ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการศึกษา และ
ด้านการพัฒนา ส่วนในประเทศไทยที่สมัยรัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญ
ของผู้สูงอาย ุเพราะเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่า  จะท าอย่างไร จึงจะให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกัน
ในวันส าคัญเช่นนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕  อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน 
ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอาย ุเพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยแล้ว ยังถือเป็นเสมือนวันรวมญาติซึ่ง
รัฐบาลเองก็มองเห็นความส าคัญ และความสอดคลองกัน ท าให้ก าหนดวันสงกรานต์นี้ เป็นวันผู้สูงอายุด้วยและ
ได้เลือก "ดอกล าดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ส่วนที่เลือกดอกล าดวน นั้น เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความ
รม่เย็น ล าต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้รม่เงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไมร่ว่งง่าย เหมือนกับผู้
ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป และต้นล าดวนเป็นพืชยืนต้นที่มี
อยู่มากในส่วนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประการส าคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง
ด าริให้จัดส่วนนี้ขึ้น เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุอีกด้วย  เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้จัดท าโครงการ
ผู้สูงอายุข้ึน เพ่ือตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอาย ุให้ผู้สูงอายไุดมี้ส่วนรวมกับชุมชนและสังคม สืบต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุ 
 ๒. ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย 
รวมทั้งสรรค์สร้างทุกๆ สิ่งมาให้กับสังคมตั้งแตอ่ดีตจวบจนถึงปัจจุบัน 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้สูงอายุ ในพ้ืนทีต่ าบลสว่าง   หมู่ ๑-๑๓ 
 
๔. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเขา้ร่วมกิจกรรม 
 ๓. ด าเนินงานโครงการ 
 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 



๑๐๗ 
 

๕. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการฯ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. งบประมาณ 
 เบิกจา่ยจากขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๗. สถานที ่
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
 
๘. ระยะเวลา 
 วันที่  ๑๓  เมษายน ของทุกปี 
 
๙. ผลที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑. ผู้สูงอายุ มีสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต ที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 ๒. ประชาชนไดต้ระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุ 
 ๓. ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องตนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เป็นแก่นน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษม์รดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 ๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ทีไ่ดร้ับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
๔. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลสว่าง 
 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก เทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เขารวมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ 
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 



๑๐๙ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๐) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ ทราบ หรือรบัแจง้หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงขอ
เท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี



๑๑๑ 
 

 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วน/ส านัก/กอง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนรวมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงไดจ้ัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 ๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
(วิธีด าเนินการ) 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ



๑๑๓ 
 

ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้รวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตล่ะมิต ิดังนี้ 
  ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองคว์ามต้องการของประชาชน 
  ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
  ๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  ๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  ๑.๔ วัดผลลัพธ์ทีไ่ดจ้ากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนน 
  ๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้ รับ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 



๑๑๔ 
 

 
๕. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานและบุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๗. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วน/ส านัก/กอง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๑. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลต าบลบัวสว่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความรวมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลบัวสว่าง ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความรวมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชี
และงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับขอทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจงข้อทักท้วง 
กรณีท่ีชี้แจงขอ้ทักทว้งไปยัง สตง.แล้ว แต ่สตง.ยืนยันว่ายังไมม่ีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ 
ยังให้ความรวมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณไีดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 



๑๑๖ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความรวมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 - ปฏิบัติตามข้อทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ของ เทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เทศบาลต าบลบัวสว่าง มีมาตรการจัดการ กรณไีดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 ๑๐.๒ เทศบาลต าบลบัวสว่าง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเครง่ครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไวในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้ อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มหีน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้มาตรการ “ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่างจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 



๑๑๘ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลบัวสว่าง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขามามีส่วนรวม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอขอคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านชองทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบัวสว่างขึ้น  เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการใน
กรณไีดร้ับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบไดถ้ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบลบัว
สว่าง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวไดต้รงกับความต้องการ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 



๑๒๐ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัด เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาล
ต าบลบัวสว่างตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมใิห้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลู่ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีไดอี้กทางหนึ่งด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน
จ้างตามภารกิจของเทศบาล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
๔. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง   อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 



๑๒๒ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่
 ๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 ๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าทีท่ี่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

มิติที ่๓ การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให ้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้ มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทุกข้ันตอน 
  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลบัวสว่างให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
ให้บริการ ณ เทศบาลต าบลบัวสว่าง โดยมีศูนย์บริการข้อมูล งานนิติการ ฝ่ายอ านวยการ  เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไมบ่ิดเบือน
ขอเท็จจริง 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนไดมี้ส่วนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลบัว
สว่าง 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาล   จ านวน ๑ แห่ง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนยข์้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 



๑๒๔ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนยข์้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบัวสว่าง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
รว่มสามารถตรวจสอบได ้
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลบัวสว่าง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖และประกาศเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เทศบาลขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไวให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจกรวมทั้งปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
 ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได ้
 ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
 ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒. ระเบียบเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกาศเทศบาลต าบลบัวสว่าง เรื่องคา่ธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนยข์้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยข์้อมูลข่าวสารของราชการ 



๑๒๖ 
 

 ๖.๒ เมื่ออนุมัตแิล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 ๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 ๖.๔ จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๕ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ  ตู้  เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
 
๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เริ่มตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๘. งบประมาณ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ณ ส านักงานเทศบาลต าบล        
บัวสว่าง 
 ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารทีค่รบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนด
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลบัวสว่างให้ประชาชนรับรู้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการ
ด าเนินงานของ เทศบาล 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ เทศบาลและตัวแทนชุมชนไดร้ับรู้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมคีวามรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้ารว่มอบรม จ านวน ๗๐ คน (เจ้าหน้าที่เทศบาล จ านวน ๒๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๕๐ คน) 
 -  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ 
 -  ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 



๑๒๘ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 -  จ านวนผู้เข้ารวมอบรม 
 -  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 -  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงงา่ย 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภท
ขึ้นไป 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 



๑๓๐ 
 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนไดร้ับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตต าบลสว่าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี  และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดต้รวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



๑๓๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลต าบลบัว
สว่าง” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลบัวสว่างไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนไดง่้าย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไมน่้อยกวา ๗ ช่องทาง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน ได้แก่ 
  - บอรด์หน้าส านักงาน 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ เทศบาล  รา้นค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นไดเ้อง 
  - จัดสงเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 



๑๓๓ 
 

  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงขา่ว 
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  - รายการ TV 
  - รายการทาง YouTube ออนไลน์ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกาวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กาวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไดช้ัดเจนถูกต้อง  
 ฉะนั้น  การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนรวมรับรู้ในภารกิจ
ของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
รว่มมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที ่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ เทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 ๔. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพรหลาย 
 ๖. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง เทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
 
๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ เทศบาลต าบลบัวสว่างให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
 ๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
 ๔.๒ จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 ๔.๓ จัดท าแผนพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล 
 ๔.๕ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 ๔.๖ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 



๑๓๕ 
 

 ๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 ๔.๙ จัดท าของที่ระลึก 
 ๔.๑๐ รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 ๔.๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๑๓ จัดท า spot 
 ๔.๑๔ เสียงตามสาย 
 ๔.๑๕ อ่ืนๆ 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตต าบลสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการรวมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ เทศบาล 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของ เทศบาล ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ เทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 



๑๓๖ 
 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลบัวสว่างได้ด าเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  รวมถึง
การน าเข้าบรรจุไวในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ เทศบาลต าบลบัวสว่างในปีถัดไปส านักปลัด เทศบาล
ต าบลบัวสว่างจึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมประจ าปี ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รวมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรวม 
 ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน ในเขตต าบลสว่าง  
ส าหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลสว่าง 



๑๓๗ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 ๖.๕ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 ๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 ๖.๘ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน  ระหว่าง
เดือนมีนาคม – มิถุนายน  ของทุกปี 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิน่ 
 ๒. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในแตล่ะชุมชน 
 ๓. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๔. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและรวมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๕. ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนได้มีส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องรองเรียน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนที่ไดร้ับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ไดเ้สียทีเ่กี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได ้
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
 ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเรง่ดว่น 
 ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
รอ้งทุกข/์รอ้งเรียน ดังนี้ 



๑๓๙ 
 

 ๖.๑ ส านักงาน เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๖.๒ ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๕๒ ๙๗๓ ๐๑๖  ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๒ ๙๗๓ ๐๑๖   
 ๖.๓ ทางเว็บไซต์  http://buasawang.go.th/ 
 ๖.๔ ทางไปรษณีย ์ : งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง  
เลขที่ ๒๒๒  หมู่ ๕ ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 
 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนรวมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ เทศบาล 
 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
 ๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลต าบลบัวสว่างเคลื่อนที่ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบา้ง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรแีก่ประชาชนหรือหากจ าเป็นต้องคิดวาบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือท าแผนพัฒนา
ชุมชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน ซึ่งอาจเสีย
ค่าใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ เทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตทั้งหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตต าบลสว่าง 
โดยแบ่งเป็นแตล่ะหมู่บ้าน 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 



๑๔๑ 
 

 ๔. ก าหนดสถานที ่วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รวมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนใน
การประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 ๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 ๗. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดออกให้เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมหรือท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม-
มิถุนายน ของทุกปี 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต ซ่ึงไดเ้ข้ารว่มโครงการฯ ไดร้ับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ เทศบาลอย่างทั่วถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ 
เทศบาลรวมรับฟงั ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของ เทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลบัวสว่าง เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงมหีน้าที่เรง่ด าเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขเหตุเดือดรอ้นร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแ้ก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่
 
๔. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องรองเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 ๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข ์
 ๕.๔ ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 
 ๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ ๑๕ วัน นับแตว่ันรับแจ้ง 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข/์รอ้งเรียน ได้แก่  ๑) ไปรษณีย ์๒) โทรศัพท ์๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟสบุ๊ค /ไลน์ 
 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 



๑๔๓ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนไดมี้ส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนรว่มในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
รอ้งเรียน/ร้องทุกข ์
 ๙.๓ ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องรองเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกขเ์สร็จแล้วให้แจง้ผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วันท าการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
 



๑๔๕ 
 

๓.๓ การส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ เทศบาล มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาล
ต าบลบัวสว่างขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ เทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและแผนพัฒนาสี่ปีต าบลสว่างให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 



๑๔๖ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่าง
หรือจัดท ารางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาความต้องการ
ของประชาคมและชุมชนในเขต ด้วยความถูกต้องโปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมสี่วนรวมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ 
  เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงไดจ้ัดท าโครงการ เทศบาลสัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปีเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี 
ส่วนรว่มของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนรวมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบไดเ้พ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟงั
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปี อีกทางหนึ่งด้วย 
 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป จ านวนไมน่้อยกวา ๑๕๐ คน 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑-๑๓ 
 ๕.๒ แตง่ตั้งคณะท างาน 
 ๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่  
 ๕.๔ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณร่วมกันกับการจัดท าเวทีประชาคม หรือจัดท าแผนชุมชน 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้ารว่มประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนรวม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดรีะหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 



๑๔๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนรว่มของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทที่ว่า  “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุมกัน ป้องกัน  เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนไดร้ับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนไดค้ิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได ้
๔. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 ๕.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 ๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รวมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
รว่มมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได ้



๑๔๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนรว่มอย่างเข้มแข็งกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบัวสว่างได้มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนรวมอย่างแข็งขัน กับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือไดท้ าหน้าทีอ่ย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนรวมกับเทศบาลต าบลบัวสว่าง
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลบัวสว่างได้มีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลบัวสว่างในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนรว่มเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุเช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะไดป้ฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนรวมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบัว
สว่าง 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนรวมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 



๑๕๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลบัวสว่าง เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบัวสว่างมีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ เทศบาล 
 ๓.๓ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 ๖.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. 
๒๕๕๘) จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน 



๑๕๑ 
 

  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา เทศบาล ๒ คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
  (๔) ปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
  ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้เทศบาลทราบ เพ่ือน าผลที่ไดจ้ากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล 
  ๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีเ่ทศบาลมอบหมาย 
 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 ๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ เทศบาล
พร้อมตัวชี้วัด 
 ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
 ๖.๑๐ การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 
 
 



๑๕๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  
  ๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  ๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบัวสว่าง  ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนรวมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลบัวสว่าง 
 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลต าบลบัวสว่างตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 



๑๕๓ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบัว
สว่าง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้เทศบาลต าบลบัวสว่างมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้



๑๕๔ 
 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินก าหนด 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน 
 ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลบัวสว่างเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถปุระสงคข์องทางราชการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือไดข้องข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานทุกหน่วยงาน และพนักงานครู ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 



๑๕๕ 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคแ์ละสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลบัวสว่าง จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๒. แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องคป์ระกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 



๑๕๗ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุม้ค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซอนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถว้น 
 

๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน 
หน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



๑๕๙ 
 

 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 
๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  / ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกส่วน/กอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดวาจะได้ รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถปุระสงคท์ี่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 



๑๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  หรือโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้
ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
 



๑๖๑ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของ เทศบาลรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาล 
 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 



๑๖๒ 
 

๔.๒ การสนับสนุนให ้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได ้ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงไดก้ าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบัวสว่างเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตง่ตั้ง
การโอน ย้าย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตง่ตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตง่ตั้ง  เทศบาลต าบลบัวสว่างไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 



๑๖๓ 
 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท. จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 - ในการบรรจุแตง่ตั้งไดม้ีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแตง่ตั้ง 
 - การบรรจุแตง่ตั้งจะต้องไดร้ับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลบัวสว่าง  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลต าบลบัวสว่างรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  เทศบาลต าบลบัวสว่างได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.ท.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลบัวสว่างจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไมก่่อนวันที่เทศบาล รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จังหวัด) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลต าบลบัวสว่างได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 



๑๖๔ 
 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินทีไ่มเ่ป็นธรรม 
 - นายกเทศมนตรีออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัดเทศบาล 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบง่เกณฑก์ารให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความกาวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ของเทศบาล และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
 
 



๑๖๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให ้ประชาชนได้ รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีขอผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลสว่าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นป ีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



๑๖๖ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมสี่วนรว่มของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของเทศบาล
ต าบลบัวสว่าง 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
๔. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาล ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 



๑๖๘ 
 

๘. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๙. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบและไดร้ับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลท าให้เกิดความ
โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่างเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงไดด้ าเนินการส่งเสริมการมสี่วนรว่มของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการกลไกจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยผ่านช่องทางหรือในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอน 
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดร้ับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่า 
 
๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้ารวมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา 
 ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้ารวมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องรว่มรับผิดหากเกิดความเสียหาย 



๑๗๐ 
 

 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบัวสว่าง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเ่กิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไมเ่ข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องตอ่ศาลปกครองได ้
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับ
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 
๔. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 



๑๗๒ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๓ 
 

๔.๓ การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑต่์างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไดร้ับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที ่การด าเนินการอย่างเครง่ครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไมไ่ดเ้กิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้
ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ 
ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบหรือส่งอบรม กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน 



๑๗๔ 
 

 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร จ านวน ๕ คน และสมาชิกสภา จ านวน ๓๔ คน รวม ๓๙ คน 
 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ทั้งในเทศบาลต าบลบัวสว่าง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม 
 ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน 
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๑๗๕ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส่งอบรม) 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลบัวสว่างได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณก์ารท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดเ้พ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน ๓๗ คน 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ทั้งในเทศบาลต าบลบัวสว่าง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณ ี
 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 



๑๗๖ 
 

 ๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 
 ๖.๔ งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่างทราบ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
๑๑. ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน ๓๔ ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญทีใ่ช้ส าหรับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
เทศบาลและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  จึงไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภารวมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
 
๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน ๓๗ คน 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทูถ้ามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
 



๑๗๘ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนรวมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนรวมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนรวมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนรวมในการ
ท างาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบัวสว่าง จ านวน ๑๒ คน 
 

๕. พ้ืนที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินงาน 
 ๖.๑ แตง่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
  - แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน ๒ คน 
  - แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
  - แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน จ านวน ๕ ศูนย์ รวม ๑๐ คน 
 ๖.๒ สมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ดร้ับการแตง่ตั้ง เข้ารว่มปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา เพ่ือท า
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 



๑๘๐ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ทีไ่ดร้ับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 



๑๘๒ 
 

๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์
รัปชันได ้
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับ เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปดิเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลต าบล มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความกาวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมสี่วนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญกาวหน้าไดน้ั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการรวมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือขา่ยที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
รว่มในการเป็นเครือขา่ยร่วมกับ เทศบาลต าบลบัวสว่าง ในการร่วมคิด รว่มพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือขา่ยด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างแก่นน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๔. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
เข้ามามีส่วนรวมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลบัวสว่าง 



๑๘๔ 
 

๖. วิธีด าเนินงาน 
 ๑. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 ๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้ารว่มเป็นเครือข่าย 
 ๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนรวมในการบริหารราชการของ เทศบาลต าบลบัว
สว่าง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 ๕. ท าบันทึกขอตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง เทศบาลต าบลบัวสว่างกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ข้ารวมเป็นเครือข่าย 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนรวมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถปุระสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนต าบลสว่าง 
 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
 ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีไดร้ับการรองเรียน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีไดร้ับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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