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คํานํา  
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และตามยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณ

การทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก

ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความ

โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & 

Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย

การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อให

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลบึงเจริญตอไป  
  

 

 

 

        งานกฎหมายและคดี 

                สํานักปลัด  เทศบาลตาํบลบึงเจริญ 

                       อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 
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สารบัญ  

 
เรื่อง                         หนา  

สวนที่ ๑ บทนํา 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร                           ๑   

 หลักการและเหตุผล                                                                ๒      

วัตถุประสงคการจัดทําแผน                                                       ๔       

เปาหมาย                                                                         ๔   

ประโยชนของการจัดทําแผน             ๔ 

สวนที่  ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

มิตทิี่ ๑   การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต            ๖   

มิตทิี ่๒   การบริหารราชการเพือ่ปองกันการทุจริต           ๙      

มิตทิี่ ๓   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน         ๑๔     

มิตทิี่ ๔   การเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ                  ๑๗  

   การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

สวนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่  ๑                                                                  ๒๑  

มิติที่  ๒                                                                  ๓๙ 

มิติที่  ๓                                                                     ๗๐ 

มิติที ่ ๔                                                             ๘๘ 

ภาคผนวก 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)   
ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          ประกาศใชแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  
(พ.ศ. 2561-2564)  

 ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

...................................... 
 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง สวน
ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบของภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

                สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได  ดังนี ้
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต แตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒)  ส่ิงจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
   ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
 

สวนที่ 1 
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ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหน่ึง ที่ทําใหขาราชการมพีฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําให
เจาหนาที่ ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษ ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมคีวามเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม  

  ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 

๒. หลักการเหตุผล   

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติ”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ใหเกิดเปนรูปธรรม เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลบึงเจริญตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา

สากล ภายใตวิสัยทัศน  : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 

Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
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เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อใหประเทศ

ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

วิสัยทัศน         
 “เทศบาลตําบลบึงเจรญิ   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต” 
 คําอธิบายวิสัยทัศน   
 เทศบาลตําบลบึงเจริญในระยะ 4 ปขางหนา จะมุงสูองคกรที่มีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม 
เปนมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการทํางาน ตรวจสอบได และมี
เกียรติภูมิในความโปรงใส 

พันธุกิจ ( Mission )          
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ

บูรณาการ เพ่ือใหปองกันและปราบปรามการทุจรติ” 
 คําอธิบายพันธกิจ 
 การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในดํารงชีวิต ตั้งแตพื้นฐานของความคิดที่ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติไม
เพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และ
มีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ไดรับความไววางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถ
เปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็วเปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้เพื่อยกระดับ
ธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.2564 
๓. วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
       ๑. เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาล 

 ๒. เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการ
ประพฤติปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

 ๓. เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
   ๕. เพ่ือเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเขมแข็ง  

๔. เปาหมายของการจัดทําแผน 
 ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สูงกวารอยละ 50 
๕.  ประโยชนของการจัดทําแผน 

๑. เปนกลไกและเครื่องมือที่สําคัญในการปองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองคกรสงผลใหการ
บริหารงานมีความโปรงใส 

๒. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการทุจริตได 
 ๓. กอใหเกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรทัราของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาล 

๔. เทศบาลจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)ดวย 
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สวนที่ ๒ 
 
 
 

      ๑.  แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
           มรีายละเอียดกรอบการจัดทาํแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  
           แยกเปนรายมิติไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ อาํเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 
 

มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2561 

ป 
 2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มติที่ ๑ 
การ
สราง
สังคมที่
ไมทนตอ
การ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความ
ตระหนักแก
บุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร 
ขาราชการ
ฝายการเมือง
ฝายสภา
ทองถิ่น และ
ฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ต าม อํ าน าจ หน า ท่ี ให บั ง เกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ิน  
    ๑) 1มาตรการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
    ๒) โครงการฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลตําบล
บึงเจริญ 
๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจรยิธรรม 
   ๑) มาตรการ “สงเสริมสราง
การปฏิบัติงานประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   ๒) มาตรการ “เสริมสรางองค
ค ว าม รู ด า น ก ารต อ ต าน ก า ร
ทุจริต” 
  ๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักท่ีจะไมกระทําการอัน
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทบัซอน 
     ๑) กิจกรรมใหความรู เรื่อง 
ผ ล ป ระ โย ช น ทั บ ซ อน ให กั บ
ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ
และพนักงานจ างขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

                                                             
1 ปรับปรุงคร้ังที่ ๒ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)”  ฉบับ ๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการ

บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล แกไขเปน มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล. 
 

สวนที่ ๒ 
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2 ปรับปรุงคร้ังที่ ๑ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โครงการสรางอาชีพ 

สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 
2561 

ป  
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
1.2 การสราง
จิต สํ านึ กและ
ความตระหนัก
แกป ระชาชน
ทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

๒) มาตรการ “จัดทําคูมือ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ป องกันผลประ โยชน ทั บ
ซอน” 
๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใน ก า ร
ตอตานการทุจริต 
    ๑) โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตยสุ จริต  และ
ปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ี
ดีในการตอตานการทุจริต 
๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
    ๑) โครงการสงเสริม 
อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน
ในชุมชนตําบลบึงเจริญ 
   ๒)  มาตรการ “จัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที”่ 
๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ต น ต า ม ห ลั ก เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
    ๑) โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพตําบลบึงเจริญ2  

- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 
2561 

ป 
 2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
๑ .๓  ก ารสร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั ก
แ ก เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

     
๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนกัในความซื่อสัตยสุจริต 
    ๑) โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
เท ศ บ า ล ตํ า บ ล บึ ง เจ ริ ญ 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
   ๒ ) โครงการสวดมนตไหว
พระ3     
๑.๓.๒ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอต านการ
ทุจริต 
   ๑) โครงการตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4  
๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนกัใหมีจิตสาธารณะ 
  ๑)โครงการสรางการมีสวน
ร วม กับ ผู ป กค รอ งเกี่ ย ว กั บ
พัฒนาการในเด็กปฐมวัย ศพด5  

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 

 

มติที่ ๑ รวม จํานวน    ๔     มาตรการ 
จํานวน    ๑     กิจกรรม   
จํานวน    ๙     โครงการ 

๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐  

 
 

                                                             
๒ ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” ฉบับแรก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

โครงการคุณธรรมพานองทองธรรมะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ.  
๓  ปรบัปรุงครั้งท่ี ๑ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” ฉบับแรก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”).  
๔ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)” ฉบับแรก ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวสรางจิตสาธารณะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ.  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ ๒  
การบรหิาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 
๒.๒ มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

 ๒.๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
๒.๒.๑  สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง /เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
   ๑)  มาตรการ “มาตรการการ
สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ” 
   ๒) มาตรการ “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 
๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน ของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เก่ียวของอยางเครงครดั 
    ๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
   ๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอาํนาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 

  ๓) 6มาตการ “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
  ๔) 7มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัด
จาง  
๒.๒.๓ สรางความโปรงใสใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
     ๑) กิจกรรม การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 
    ๒) โครงการจางสาํรวจความ
พึงพอใจของผูรบับริการ 
   ๓) มาตรการ การใชบัตรควิ
ในการรติดตอราชการ  
  ๔) มาตรการ ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน 
๒.๓.๑ มีการจัดแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดาํเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการ
และในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

                                                             
6 ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑”  กิจกรรมสรางความ

โปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ แกไขเปน มาตการ “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
7 ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑”  โครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง แกไขเปน มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง. 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป 
 2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ 

   ๑) กิจกรรม การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
   ๒) 8โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจ
การตดัสินใจเก่ียวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการมาตรการ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
    ๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
   ๒) มาตรการ มอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี 
   ๓) มาตรการ มอบหมายผูซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๔) มาตรการ การออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ 
๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
      ๑) กิจกรรม ยกยองเชิดชู
เกียรติ หนวยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

                                                             
8 ปรบัปรุงครั้งท่ี ๒ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑”  โครงการลดขั้นตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แกไขเปน มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบ หรือรับ
แจง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีให
ความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น 
   ๑) กิจกรรม ยกยองเชิดชู
เกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ 
๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ี
ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรได
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  ๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
 ๒) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑) กิจกรรม ใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   ๒) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครฐัและองคกรอิสระ” 
๒.๕.๓ ดําเนินการใหมี
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ 
  ๑) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรยีน” 
 ๒) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ของ เทศบาล
ตําบลบึงเจริญ วาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ”  

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มติที่ ๒ จํานวน จํานวน    ๑๒     มาตรการ 
จํานวน    ๑๑     กิจกรรม   
จํานวน      ๓     โครงการ 

- - - - ไมใช
งบประ
มาณ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ ๓  
การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารใน
ชองทางที่เปน
การอํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการตาม
อํานาจหนาที่
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

    ๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมลูขาวสารของทางราชการ 
      ๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมลูขาวสารของเทศบาลตําบล
บึงเจริญ” 
      ๒) มาตรการ “การออก
ระเบียบจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ “     
    ๓) โครงการ “อบรมใหความรู 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงนิ การจัดหาพัสดุ การคาํณ
วนราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพร
ใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได 
     ๑) มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สาํคัญและหลากหลาย” 
    ๒) กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมลูขาวสารดานการเงิน การ
คลงั พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล” 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป 2562 ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน 
 
 
 
 

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
     ๑) มาตรการ  “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมลู
ขาวสารของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ” 
   ๒)โครงการสื่อประชาสัมพันธ 
 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะการดาํเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
    ๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 
    ๒) โครงการการดําเนินงานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบล
บึงเจริญ 
   ๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนใน
ทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกข
ไดโดยสะดวก 
    ๑)  มาตรการ กาํหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน 
   ๒)  มาตรการ แกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชน  

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรองเรยีน/รองทุกขไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดาํเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรยีน/รองทุกข 
   ๑) กิจกรรม “รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรยีน/รองทุกข รบัทราบ” 
 
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
    ๑ ) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบล
บึงเจริญ 
    ๒) กิจกรรม การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน     
๓.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
    ๑) มาตรการ “แตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง” 
๓.๓.๓ ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๑) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บึงเจริญ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จํานวน   ๘    มาตรการ 
จํานวน   ๕    กิจกรรม 
จํานวน   ๓    โครงการ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป 
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ ๔ 
การเสริม 
สรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราช 
การขององค 
กรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ การ
สนบัสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบรหิาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงาน
การจัดทําระบบควบคุมภายในให
ผูกํากับดูแล 
   ๑) 9มาตรการจัดทําระบบการ
ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร 
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 
     ๑) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 
๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
   ๑) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง การ
โอน ยาย เปดเผยขอมูลขาวสาร
แนวทางการบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 

 

                                                             
9 ปรับปรุงครั้งท่ี ๒ “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑” โครงการจัดทําระบบ

การตรวจสอบการควบคมุภายใน แกไขเปน มาตรการจัดทําระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การ
สงเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรบั-
จายเงิน การหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของทางราชการ 
      1) กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงนิใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
    2) กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ –การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ   
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมี 
สวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ  
    1) มาตรการ การจัดหาพสัดุ 
    
4.3.1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวของไดกําหนดไว 
1) โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบ กฎหมาย ทองถ่ิน 
ผูบรหิาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
๒) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 



21 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน
(community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการ
ทุจริต 
 

  4.3.2 สงเสรมิสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในกา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด 
    1) กิจกรรมสงเสริมสมาชกิ
สภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
    ๒) กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาล 
 
๔.4.1 การสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
    1)  มาตรการเฝาระวังการ
คอรัปชั่นโดยภาคประชาชน  
    2) กิจกรรมติดปาย
ประชาสัมพันธกรณพีบเห็นการ
ทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
   1) มาตรการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกัน
การทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ ๔ รวม จํานวน   ๕    มาตรการ 
จํานวน   ๖    กจิกรรม 
จํานวน   ๒    โครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
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สวนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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สวนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
อกีท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชนัที่เปนปญหา
เรื้อรังที่มีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว 
ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดใน
ที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปล่ียนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร
รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน    
ซึ่งไดวางกรอบการนําหลกัธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกร
ตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง  
ที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรร
มาภิบาลซ่ึงประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน
เคร่ืองมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดไีดตอไป ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ  จึงจัดทํามาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัตกิาร 
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3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม ปฏิบัติหนาที่โดยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน ดวยความถูกตองเปนธรรม และถูก
กฎหมาย 
  2. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนอยางเปนธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริตคํานึงถึงประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินและประเทศชาติ 
  3. เพือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใสและ
ตรวจสอบได ไมใชตําแหนงหนาท่ีหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงหาประโยชนแกตนหรือบุคคลใกลชิด 
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
  2. เผยแพรใหความรูเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
  3. จัดกิจกรรมเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลหรือจัดทํามาตรการเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
  ๔. สรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จรยิธรรม  
  2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ 
พนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรมสําหรับราชการสวนทองถิ่น และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตําบลบึง
เจริญซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ อีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน 
และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว          
การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับ 
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บริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้นๆ ไดแก บุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึง
พนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจรยิธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ดังกลาวน้ีขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสาํนกึและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแก ประชาชน  
  3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทาํการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 
          ๓.๕ เพื่อสรางความเชื่อมั่นของบุคลากรในหนวยงานตองานและบรรยากาศในการทํางาน และมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ 
 ๓.๖ เพื่อการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ กระตือรือรน เต็มใจ ทํางานรวดเร็วเต็มความสามารถ โดย
มุงผลสําเร็จของงาน 
 ๓.๗ เพื่อสรางพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตยสุจริตภายในหนวยงานใหแกกันและกัน
เสมอ 
 ๓.๘ เพื่อใหเกิดความสํานึกในการแสดงความรบัผิดของเจาหนาที่ เมื่อหนวยงานเกิดความเสียหายอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และการแสดงความรับผิดชอบของผูบริหารหากการดําเนินงานของ
หนวยงานสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวมและมีมาตรการจัดการ 
4. เปาหมาย ผูบรหิาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จํานวน ๕๐  คน      
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ   
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ         
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตานการทุจริตใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทาํกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70  
  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตาน
การทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :มาตรการ“สงเสริมสรางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยกําหนด
กลไกและระบบในการบังคบัใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรรีัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจาํ และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึด
มั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี 
ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน 
ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเรว็มี
อัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานกังาน ก.พ. 
ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรอืน กรณีการเรี่ยไร และกรณกีารให
หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและ
ประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ ควรนําแนวทางการดาํเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน เทศบาลตาํบล
บึงเจริญ  ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ”     
ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจาํทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ  
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  3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจรยิธรรมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เปดเผยเปนการทั่วไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ 
ขางตน เทศบาลตําบลบึงเจริญ  จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
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6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของ
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ การมี
ผลประโยชนทับซอน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับ ขาราชการและ 
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง  
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพล
ตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นอง
หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการ 
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
               ดังนั้น เทศบาลตําบลบึงเจรญิ  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน แกบุคลากรในเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
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3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
  3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ: “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรู
ที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึงการตอตานการทุจริตในองคกร 
ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการ
ใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงาน
ดวย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 
และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ
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ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน
นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
  3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริต คอรรัปชัน    
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบล      
          บึงเจริญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
  2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3. ตรวจสอบความถูกตอง  
  4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

5. แจกจายใหบุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและ
สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การ
ที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยใน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยได
กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเน่ือง ใหตระหนักในการเปนขาราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ตระหนัก
ในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึง
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การมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการ
ปองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝง
ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จึงไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ ตอตานการทุจริตข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
  2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบล
บึงเจริญ   
  ๓.เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจําและ พนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
  4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ สมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดีสรางประโยชนใหแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน  
4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบล       
                     บึงเจริญ  จํานวน ๕๐  คน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
6. งบประมาณ ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจาหนาที่รฐัในการรกัษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและ
ฝายสภาทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น  
  7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
  7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย  
8. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75  
  2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
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๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว  พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนตําบลบึงเจริญ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
    ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมที่ผิดกฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมี
จํานวนลดนอยลงซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน   
ร. ๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคง 
และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 
3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน 
“พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อ
การกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปน
ตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตําบลบึงเจริญในฐานะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรบัผิดชอบใน
การรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการ
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและ
พิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จํานวน 
๑๓ หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได เปนตน  
   4.2 ดแูล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  จํานวน ๑๓ หมูบาน และพื้นท่ีทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยบูรณา
การรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
  4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบึงเจริญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  พนักงาน/ลูกจาง เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง ๑๓ หมูบาน 
ไดแก ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ  และแหลงน้ํา คูคลอง ใน
เขตเทศบาลตาํบลบึงเจริญ   
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6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุมรวมทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมรวมกับ รสทป. (กลุมยอยแตละชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงาน รวมกับ รสทป. (กลุมยอยแตละชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคู
คลอง ทําความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบล          
บึงเจริญ   
   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมี
ความสวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาลตําบล
บึงเจริญ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ จัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม เคล่ือนที่  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชน
เปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดมีมาตรการ จัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม เคลื่อนที่ 
และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ 
 3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
เทศบาล ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น  
   3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  
4. เปาหมาย/ผลลัพธ  
   นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของเทศบาล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
   กําหนดใหออกเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพื่อสนบัสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ ที่จะนาํไป
ใหบริการแกประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ รวมกับสํานักปลัด 
   5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําแผนการดําเนินงานเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   ๒. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีที่จะนําไปใหบริการ
แกประชาชน ทั้ง 1๓ ชุมชน  
   ๓. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ รวมกับสวนที่เก่ียวของ 
  ๔. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
   ๕. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่    
   ๖. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบรกิารประชาชน  
   ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ของเทศบาลตําบลบึงเจริญอยาง
ทั่วถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่
ของเทศบาลรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
 
๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสงเสริมและพฒันากลุมอาชีพตําบลบึงเจริญ ประจําป  

๒๕๖๐  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน กอใหเกิดรายได และแกปญหาการวางงานของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางการเงิน เปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางชุมชนให
เข็มแข็งและพึ่งตนเองไดและเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลาย มีการ
พึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูคณะ และชุมชนยังสามารถนําสินคามาจําหนายหรือ
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แลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการ
เชนเดียวกับการอุดหนุนรานคาในชุมชน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย ใช
ของไทย ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันอันจะสงผลให
การแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถกลุมอาชีพในเทศบาลตําบลบึงเจริญใหมีประสิทธิภาพความเขมแข็งตอชุมชน ให
สามารถพึ่งตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ีน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคน
จนไมมีอาชีพใหมีรายไดเสริมสามารถตนเองใหอยูได สนับสนุนกลุมอาชีพท่ีมีอยูใหไดรับการตอยอดเพื่อ
ความเจริญเติบโตสามารถเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของ
ภาคประชาชนใหอยูอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของชุมชน และพัฒนากลุมอาชีพเดมิ   
   3.2 เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
   3.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางรายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
   3.4 เพื่อใหชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุมอาชีพ 
   3.5 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนไปสูสินคา OTOP  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   กลุมอาชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ สตรีและประชาชนในตําบลบึงเขริญ จํานวน ๒ รนๆ ๒๕ คน   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ  
    6.2 ติดตอประสานงานกลุมเปาหมายและหนวยงานที่เก่ียวของ  
    6.3 ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจรับทราบและเห็นความสําคัญของการอบรม 
    6.4 จัดอบรมตามโครงการแกผูเขารวมโครงการ 
  ๖.๕ สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ และรายงานผูที่เก่ียวของตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ       
    10.๑ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
    10.๒ มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
    10.๓ เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
บึงเจริญ (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปน
ปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น
คนในสังคมตองมีคานิยมในการรกัความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
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โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 
กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น เทศบาลตําบลบึง
เจริญ พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลบึงเจริญ  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตอง
ซึ่งจะเปนรากฐานท่ี สําคัญ ที่ทาํใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตย
สุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  
3. วัตถุประสงค  

    3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจริต  

   3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  

   3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน 
เพื่อรักษาประโยชน สวนรวม  
4. เปาหมาย  

      เชิงปริมาณ เด็กนักเรียนเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จํานวน ๑๐๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนํา

ความรูประสบการณที่ไดรบัมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

   10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจริต  

   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรบัพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  



37 
 

   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสวดมนตไหวพระ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสังคมปจจุบันมีปญหายุงยากเกิดข้ึนจากหลายอยาง แตเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาได
มาก คือ การขาดหรือบกพรองในความเปนระเบียบและสะอาดมั่นคงในความประพฤติและความจิตใจของ
บุคคลองคการศาสนาทุกศาสนามีจุดหมายและภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจใหบุคคลถึง
พรอมดวยคุณธรรม 
  การสวดมนตไหวพระเปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง ท่ีใชในการสรางภูมิคุมกันทางดาน
จิตใจทําใหทุกคนคิดดี ทําดี มุงดีตอกัน การสวดมนตไหวพระเปนกิจกรรมท่ีชวยเสริมสรางและปลูกฝง
คุณธรรม ศีลธรรม และคานิยมที่ดีแกเด็ก เหตุผลของการสวดมนตไหวพระคือทําใหเด็กมีสมาธิ ดวยการ
สวดมนตไหวพระเปนประจําสมํ่าเสมอ เปนการสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องของความมีคุณธรรม 
จรยิธรรม และสงผลดีตอการเรียนรูของนักเรียน 
  ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลบึงเจริญจึงไดจัดทําโครงการสวดมนตไหวพระขึ้น เพื่อสงเสริมให
นักเรียนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดวยการสวดมนตไหวพระเปนประจําสมํ่าเสมอ ทําให
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนมากขึ้น  
   3.2 เพื่อใหนักเรียนมสีมาธิและสงผลดีตอการเรียนรูของนกัเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงเจริญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําและขออนุมัติโครงการ  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
   ๖.๓ ดําเนินโครงการตามที่กําหนด  
   6.๔ สรุปการดําเนินงานและประเมินผล    
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมมีงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  กองการศึกษา เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา แกเด็ก  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  
   10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
    

1.๓.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการตอตานการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 



38 
 

  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมรีะบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง มาใชใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
  เนื่องจากเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนเรื่องที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กไดเรียนรู เพื่อการ
ดํารงชีวิตอยุอยางมีดุลยภาพ จึงควรกําหนดใหผูสอนจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดวามงอกงามใน ๔ ดาน คือ 
ดานความรู ดานทักษะกระบวนการ ดานเจตคติและคานิยม และดานการจัดการและการปฏิบัติ ซึ่งในเด็ก
ระดับปฐมวัยนั้น ควรมุงเนนใหผูเรียนรูจักใชและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดังน้ันทางโรงเรียน
อนุบาลบึงเจริญ เห็นสมควรใหจัดทํากิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูเรียนรูจักการ
ประหยัด อดออม และ สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันได 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเด็กมีความรูเร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
   3.2 เพื่อใหเด็กมีความคิดรอบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู  
   3.3 เพื่อใหเด็กรูจักอดออมและประหยัด 
  ๓.๔ เพื่อปลูกฝงใหเด็กดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปาหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล   
   เชิงคุณภาพ  

๑. นักเรียนมีความรูเรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเดก็ 
๒. นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรยีนรู 
๓. นักเรียนเขารวมโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. นักเรียนรูจักประหยัด อดออม 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 วางแผนจัดทําโครงการ 
  ๕.๒ สํารวจสถานที่ในการจัดทํากิจกรรม 
  ๕.๓ เสนอของบประมาณสนับสนุน เพื่อดําเนินงานตามโครงการ 
  ๕.๔ จัดซื้ออุปกรณและวัตถุดิบเพื่อดําเนนิงานตามโครงการ 
  ๕.๕ สรุปผลและรายงานการดําเนินการโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   10.1 นักเรียนมีความรูเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
   10.2 นักเรียนมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู 
   10.3 นักเรียนเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสรางการมีสวนรวมกับผูปกครองเกี่ยวกับพัฒนการใน 

เด็กปฐมวัย ศพด. 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   การพัฒนามนุษยอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองเริ่มตั้งแตปฏิสนธิ โดยเฉพาะในชวงปฐมวัย
ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนา ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพมนุษยท่ียั่งยืนและปองกันปญหาสังคมในระยะ
ยาว โดยเนนใหครอบครัวเปนแกนหลักในการพัฒนาเด็ก การใหชุมชนและสังคมเปนฐานที่มีสวนรวมอยาง
แทจริงในการพัฒนาเด็กทุกขั้นตอน จากแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยดานพัฒนาการเด็กไดแสดงวา 
ปจจัยแวดลอม และการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของสมองมนุษยไดเปนชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมององคความรูและ
แนวคิดสมัยใหมเรื่องการพัฒนาสมอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ไมได
มุงเนนใหเด็กไดเรียนเขียนหนังสือ แตจะเนนกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาความพรอมดาน
รางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาใหกับเด็ก แตผูปกครองสวนใหญยังขาดความเขาใจในการ
เตรียมความพรอมใหกับเด็ก แตมุงเนนจะใหลูกหลานไดเรียน เขียน อานหนังสือ โดยไมคํานึงถึงพัฒนาการ
ดานความพรอมของเด็ก ดังนั้นเพื่อเปน การทําความเขาใจอันดีระหวางครูและผูปกครองเพื่อที่ผูปกครอง
จะไดชวยทางโรงเรียนแกไขปญหาและสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการในการเตรียมความพรอมมากขึ้นทางศนูย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดโครงการนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสานสัมพันธที่ดีระหวางผูปกครองและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง
พัฒนาการของเด็ก 
4. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ พอแม ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
      ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

   เชิงคุณภาพ ๑.การมีสวนรวมของผูปกครองของเดก็ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
         ๒.ผูปกครองมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม ระดับมากข้ึนไปไมนอยกวา
รอยละ ๘๕ 
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรยีนในเขตเทศบาลตาํบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 
   6.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
   6.3 ดําเนินงานตามโครงการ ดังน้ี 
    6.๓.๑ กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
    (๑) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    (๒) แตงต้ังคณะทํางาน 
    (๓) ประชุมคณะทํางาน 
    (๔) ดําเนินการตามท่ีปฏิทินกําหนด 
         -จัดหาและจัดทําเอกสาร สื่อที่ใชในโครงการ 
         -ออกหนังสือเชิญผูปกครอง 
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    -ออกหนังสือเชิญวิทยากร ใหความรูเก่ียวกับ โครงการสรางการมีสวน
รวมกับผูปกครองเก่ียวกับพัฒนาการในเด็กปฐมวัย 
    -อาหารวาง 
    (๕) จัดกิจกรรมรวมกับผูปกครองตามแผนงานที่กําหนด 
   6.๔ ประเมินผล  
   6.๕ สรุป รายงานผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)   
8. งบประมาณดําเนินการ ไมมีงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 พอแม ผูปกครองเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความรู 
ความเขาใจสามารถนําความรูไปปฏิบัติได 
   10.2 ครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเดก็ มีความเขมแข็งในการจัดกิจกรรม พัฒนา พอ แม 
ผูปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดอยางมีคุณภาพ 
   

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปน
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”          
มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม น อยกวารอยละ 50 ในป  พ .ศ . 2564 ซึ่ งการที่ ระดับคะแนนจะสู ง ข้ึน ไดนั้ น              
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจรติ ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวา
ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ ไดสรางความขมข่ืนใจใหแก 
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือ
ความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา 
แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทาง 
การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บรหิารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     
อยางนอย 1 ครั้ง  
   4.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ 
 - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
 – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ 

ปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  เปนบุคลากรที่
มีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศกัยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของ
งานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่
เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการ
พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการ
ใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบ
การทํางานได จึงไดจัดใหมมีาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบรหิารบุคคลของเทศบาล  
   3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล  
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   3.4 เพื่ อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติ ราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต  
    - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ  
   - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ  
   - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %  
   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ 3  
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น  
เงินเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผู บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เอง
จึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
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3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลบึงเจริญโดย
ประกอบดวยรองนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลบึงเจริญ พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการ เทศบาลตําบลบึงเจริญเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมยเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน 
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยาง เครงครัด  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพื่อใหการบันทกึบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดยีวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคมุใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการ
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เบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถิ่น
จะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบรหิารงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่ เก่ียวของ  
   3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการท่ี เก่ียวของ  
   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมี
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนนิงานดานจัดซื้อจัดจาง  
   3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
   3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
   3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรงุประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
    4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
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   6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของ
จํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มี อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล การ
สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทาง
ราชการ เปนเรื่องที่เทศบาลตําบลบึงเจริญใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร 
ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง เทศบาลตําบลบึงเจรญิจึงไดจัดทํา มาตรการ
สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค 
  ๑. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
  ๓. เพื่อสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกร 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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๖. วิธีดําเนินการ 
  ๑. กําหนดมาตรการ/แนวทาง สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
  ๒. จัดทําคูมอืการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน 
  ๓. ประชาสัมพันธใหบุคลการในหนวยงานรับทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑. มีมาตรการปองกันและกํากับติดตามกรใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไม
มีประสิทธิภาพและปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 
  ๒. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจางและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให เปนหนาที่ของเทศบาล ทั้งนี้  ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคมภาระตอประชาชน 
คุณภาพวัตถุประสงคที่จะใชราคาและประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดมาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของ เทศบาล  
   3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก               
ธรรมาภิบาล 
   3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน  
    - ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกพรอมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน  
   6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
    10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน – สามารถลดปญหา
การรองเรยีนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพงึพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล ย่ืน
คําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผล  
การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมี
ระบบบริการที่ เชื่อมตอระหวางศนูยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน 



49 
 

ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ได
มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, 
ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, 
ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา 
และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยใน
ขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการ
บริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปน
มาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, 
ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดาน
การสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสรมิผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, 
ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นท่ี)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไมมกีารทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาท่ีของเทศบาล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไป
นั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาลตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ 
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับ
การตอบสนองความตองการ โดยใหเทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับ
บริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการเพื่อประโยชนใน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชน
ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการโดยยึดประโยชนสุขของประชาชน  
   3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง 
ตอป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมนิ  
   6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
   6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแก
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
         เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาล 
จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ  
    – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
    - การใหบริการสาธารณะมคีวามโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสดุแกประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การใชบัตรคิวในการติดตอราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่
กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค 
เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการได
อยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน 
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เชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก 
และ ไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับ กอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน
การใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผู
มาติดตอราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปน
ธรรมตอผูมารับบริการ  
   3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  
   3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับ
บริการ  
   3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหา
ประโยชนหรือกระทําการ ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ใหบริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําบัตรควิในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
   6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใชบริการตามลําดับคิว  
   6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อ
นํามาปรับปรุง แกไขการ ใหบริการอยางมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับ
หนวยงานท่ีใหบรกิาร  
   10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมา
ขอรับบริการ - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรยีนการทุจริตตอหนาที่   
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    ดวยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวได
วาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม 
แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ 
สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการ
แกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ใน
การใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมี
ความเปนธรรมโปรงใสย่ิงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ
อยางมีความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/ทุกกอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการ
ออนไลน เปนตน  
   6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบรกิาร (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
   6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
ไดแก จัดใหมีกลองวงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  
    6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้า
สําหรับผูพิการ  
   6.5 จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
   6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart 
Box) มาประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/ทุกกอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตอง
มีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการ
ประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดาํเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง 
ตอเน่ืองทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา
กวาปที่ผานมา เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอน
การทํางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหสั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป  
   4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดาํเนินการเรื่องน้ันโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  
6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่อง
ใดที่ผูบังคบับัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
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6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและ
ผูบรหิารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การใหบรกิารของเจาหนาที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลบึงเจริญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการ
ของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร 
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลบึง
เจริญ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ 
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคณุภาพทั่วถึงและแกไข
ปญหาตางๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ ให กับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรบัการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึนได  
   3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     
   3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ และผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบล
บึงเจริญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรงุแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรงุปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
    6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรบัความคดิเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก
งานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่ งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ
ใหบริการแกประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลมาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนํา
จุดบกพรองในการจัดทํา มาตรการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดี
ยิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/ทุกกอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่
เกิดข้ึนได  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ  
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   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
มาตรการ การลด ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรน้ัน ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา     
จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรูความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี   
ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น           
การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมปีระสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสดุแกราชการ  
4. เปาหมาย  
           คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบึงเจริญ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบรหิาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบึงเจริญ ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือ
หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก /กอง  เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการใหบรกิารประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆเพียงผูเดียว ก็อาจทําให
เกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆเกิดขึ้น ได ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ใหรองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มอบหมายผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจา พนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ท้ังมีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา
หรือแจงขอเท็จจริง เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 
แนะนํา ยึดหรืออายัดสิ่งของ เก็บหรือนําสิ่งของสงตรวจ เปนตน ซึ่งลวนแต เก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และ
เสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ ประชาชนเกิด
ความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ เปนไปอยาง รอบคอบ  
   3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรปัชันของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 25๓๕ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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6. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลบึงเจริญ มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกเทศมนตรีเปน
ผูปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจรองนายกเทศมนตรใีนฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕  
 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
ทั้งที่เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่
กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ 
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบรหิาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจ
เปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาท่ี สงผลให
ระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมอืงทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบัการตอบสนองความตองการ การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพคุมคา ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล 
มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เทศบาลใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มกีฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ 
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป
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ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการ
และไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของ
เทศบาลข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. เปาหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 
4 ฉบับ ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล 
และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
๖. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัตงิานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ  
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี  
   - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําใหการมี คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะ
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เปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพื่อเปนการสงเสริม
ใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู 
เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง 
เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข   
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน  
   3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยาง
ที่ดีอันเปน กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
จํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรตหินวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลตําบลบึงเจริญ เว็บไซตเทศบาลตําบล
บึงเจริญ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีสวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมี 
ความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุ
ในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยาง
ตอบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรบัรู  
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   3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแก
สาธารณชนตอไป  
   3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางย่ิงขึ้น  
4. เปาหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลบึงเจริญ  
5. สถานที่ดําเนินการ  ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคบับัญชา ดังนี้  
    - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
    - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปน
แบบอยางกับประชาชน 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ ร.๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก 
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได
ทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ 
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไม
ยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตร
แบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชนปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทํา
ใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัยและท่ีสําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลด
รายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการ
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เพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย เปนอีกวิธีหนึ่งของการดําเนินการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ ไดรับ
ผลกระทบเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก และคัดเลือกประชาชนที่
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได 
และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง เพ่ือเปนตัวอยางตลอดจน สามารถ
ถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะสินคาราคาแพง อยางยั่งยืน และ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปน
วิทยากร ประจําศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอด
ใหแกเกษตรกร  
4. สถานที่ดําเนินการ ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลบึงเจริญ  
   5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย สาธิตเกษตรผสมผสาน 
   5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตร
ผสมผสาน  
   5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย  
9. ตัวชี้วัด  
   9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปที่สนใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  
10. ผลลัพธ  
   10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนนิการอยางเปนรูปธรรม  
   10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศนูยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศนูย
เรียนรูเกษตรผสมผสานดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลบึงเจริญได  
   10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย
เรียนรูเกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี  
1 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน
หลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลบึง
เจรญิ จึงไดจัดทาํมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติ
ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนา
วิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
   3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบรหิาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ 
จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝาย เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
   3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดย
จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรี
กับปลัดเทศบาลตําบล และปลัดเทศบาลตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิต ิดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด เปนตน  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหาร
ของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
     1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลศิ/ดีเย่ียม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
2. หลักการและเหตุผล  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและ 
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อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนา
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอ
ทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันที่ไดรบัทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานกฎหมายและคดีและ
ดําเนินการทางวินัย และ ดําเนินการทางวินัย มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัดเที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ  เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการ
ทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
   - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 เทศบาลตาํบลบึงเจริญ  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
   10.2 เทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนิน 
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กิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวย เทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรบัเรื่องรองเรียนประจําเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ  รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบึงเจริญขึ้น เพื่อดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดยีวกัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
   3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผูรบัผิดชอบเรื่องรองเรียน  
   6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม  
   6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับ
ความตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
รองเรยีนของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
1. ชื่ อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน กรณี มี

บุคคลภายนอกหรือประชาชน กลาวหาเจาหนาที่ของ เทศบาลตําบลบึงเจริญวาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรฐั กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ      
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ี เทศบาลตําบลบึงเจริญจึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลบึงเจริญวาปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ 
รองเรยีนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวัง
มิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหาร ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล พนักงานครู
องคเทศบาล บุคลากรทางการศกึษาในเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
   3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  
4. เปาหมาย  
   “เจาหนาที่” หมายถึง ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรรีัมย 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  
   6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและ
สรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน  
   6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรยีนของเจาหนาที่ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาที่ 
 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ
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ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวม
ไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตําบลบึง
เจริญ  โดยมีงานศูนยบริการขอมูล สํานักปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน สามารถ
เขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริงในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  
   3.2 เพื่อเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ   
4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จํานวน 1 แหง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  (ภายในศูนยบริการรวม เทศบาล
ตําบลบึงเจริญ  )  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
   6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบรกิารอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ“การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ” 
2. หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไววาภายใตบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ
ราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดและเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปรงใสการมีสวนรวมสามารถตรวจสอบได  
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3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลบึงเจริญ  วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลบึงเจริญ  เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ของศนูยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ขึ้น  
   2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา 
ตลอดจนเผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้  
   3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
    3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
    3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน  
    3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
4. เปาหมาย  
  1.จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
  2.ระเบียบเทศบาลตําบลบึงเจริญวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จํานวน 1 ชุด  
  3.ประกาศเทศบาลตําบลบึงเจริญ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสาร
ของ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลบึงเจริญ จํานวน 1 ฉบับ  
  4.แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ  
   6.2 เม่ืออนุมัติแลวแจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
   6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอตอผูบริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 
เสนอตอผูบรหิารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสารเสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด   
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ (ประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ   
   2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ  
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อให
เกิดการบริหารจัดการท่ีดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการ
ทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิด
ความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมี
สิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุ
หลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน 
เพื่ อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน            
การเปดเผยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ใหประชาชนรบัรูอยางถูกตองรวดเรว็จากการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครอืขายความรวมมอืระหวาง
เทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมอบรม จํานวน ๕0 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทน
ชุมชน จํานวน ๔0 คน) ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม  
   ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสตูร  
   ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
   ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคาํนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดทํา
มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบึงเจริญไดงายและ
สะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
   3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
   3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงขึ้น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวก
มากกวา 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก  
   - แผนพัฒนาทองถิ่น  
   - งบประมาณรายจายประจําป  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา   
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   - ขอมูลรายรับและรายจาย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/ทุกกอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร    
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยสินของเทศบาล”  

2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครฐัเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิด
การทุจริตหรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อ
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่
บอรดประชาสัมพันธเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
     

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อให
การเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของ
หนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะการเผยแพร
ขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถ
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ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
ไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
   3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงขึ้น  
   3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
ไดแก  
   - บอรดหนาสาํนักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
   - บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่  
   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง  
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
   - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัด
แถลงขาว  
   - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
   - รายการทาง Youtube  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/ทุกกอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ในภาวะสงัคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามา
ใชในการดําเนินงานผานสื่อการ ประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเร่ืองที่ตองปู
พื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสราง ความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาใน
การ เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละ
ขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอ
การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใส และยุติธรรม  
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3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
   2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อยางถูกตองและโปรงใส  
   3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
   4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน  
   5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย  
   6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  
4. เปาหมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ใหแกประชาชน
โดยทั่วไปอยางกวางขวาง  
   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล  
   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบรหิาร  
   4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน  
   4.4 จัดทํา Presentation นาํเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  
   4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร  
   4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
   4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน  
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
   4.9 จัดทําของท่ีระลึก  
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
   4.11 ปายประชาสัมพันธ  
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
  4.13 จัดทํา spot  
   4.14 เสียงตามสาย  
   4.15 อื่นๆ   
5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ดําเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
   6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/ทุกกอง เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  เปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้  
   - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัย ของประชาชนในทองถิ่น 
 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดเวทีประชาคม   

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จะดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบกับนโยบายของผูบริหาร

ทองถิ่น และเปนที่ทราบกันดีวาปญหาความเดือดรอนตางๆ ตลอดจนการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นใดๆ 

ก็จะสามารถตอบสนองความตองการและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนในทองถ่ินไดก็ดวยการที่คนในทองถิ่น

นั้นๆ เปนผูท่ีมีสวนริเริ่มคิด  แสดงความคิดเห็น  ตัดสิน  ตรวจสอบ  เทศบาลตําบลบึงเจริญจึงเปนหนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานหนึ่งที่ใหการสนับสนุนประชาชนมีสวนรวมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ขอปญหาและ                   

ความตองการในรูปแบบประชาคมสําหรับจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป                  

เพื่อใหขอมูลมีความเชื่อมโยงและสอดคลองพรอมที่จํานําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  

 เทศบาลตําบลบึงเจริญจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญอยางยิ่งที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินตามกระบวนการจัดทําแผนฯ และเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงไดจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม                 

เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑  

– ๒๕๖๔)  เพื่อพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบึงเจริญ และสามารถใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งทําใหเทศบาลตําบลบึงเจริญบรรลุ

จุดมุงหมาย  สามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี และทําใหกระบวนการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวาง  แผนพัฒนาสามปและงบประมาณ

รายจายประจําป  ซึ่งสามารถนําโครงการตางๆ  ไปดําเนินการไดทนัทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

 ๓ .๒ เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู แทนชุมชนและประชาชนมีส วนรวมในการแสดงความคิด เห็ น                    

กําหนดทิศทางในการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  สามารถเขาถึงปญหาจริงๆ  ที่เกิดข้ึน 
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 ๓.๓  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดใชสิทธิตามบทบาทหนาท่ีโดยมีสวนรวมในการ

บริหารงานของเทศบาล สงผลใหบริหารงานอยางโปรงใส ใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๔  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาตามกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสูชมชน 

๔.  เปาหมาย 

 ผูนําชุมชน  ผูแทนกลุมตางๆ  และประชาชนในพื้นท่ี  หมู ๑ – ๑๓  ตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  

จังหวัดบุรรัีมย  คณะกรรมการฝายตางๆ  และพนักงาน เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 

๕.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๖.  วิธีการดําเนินงาน 

 ๖.๑  ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ 

 ๖.๒  ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ 

 ๖.๓  ประสานผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  พนักงานเทศบาล  ผูนําชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ

เขารวมจัดเวทีประชาคมหมูบาน 

 ๖.๔  ดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมูบานตามโครงการฯ 

๗.  สถานที่ดําเนินการ 

 ศาลาประชาคมหมูบาน ทั้ง ๑๓ หมูบาน 

๘.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรรัีมย 

๙.  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท  

๑๐.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล  มีขอมูลท่ีเชื่อมโยง

สอดคลองสามารถนําโครงการไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

 ๑๐.๒  ผูแทนชุมชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  เสนอปญหา  ความตองการและเปน

สวนหนึ่งที่ไดพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 ๑๐.๓  ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา และไดใชสิทธิบทบาทหนาที่ตามระบอบ

ประชาธิปไตย  ทําใหการบริหารงานและการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๑๐.๔  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จัดทํ าไดอยางถูกตอง รอบคอบ                        

ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

          ๑๐.๕  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาชุมชนและเปนการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
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1๑. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐาน 
   2. ไดรับทราบปญหาและความตองการสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ทองถ่ิน ที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
   3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล  
   4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบรกิารโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบึง
เจริญ 

   3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เปาหมาย  

   ใหบริการรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือ
ผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได  
5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตาม

ความจําเปนและเรงดวน  
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 
น. โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  

   6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –๐๑๙๘๕๘  
   6.3 ทางเว็บไซต  
   6.4 ทางไปรษณีย  

7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําให เห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทกุข  
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

    ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนหนวยบรกิารบําบัดทุกข บํารุงสุข
ใหกับประชาชน ในการใหบริการแกประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนความเดือดรอนจําเปน เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียม
กัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งใน
การนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมทั้งเปนชองทางที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการ
ที่มีความเทาเทียมและโปรงใส  
3. วัตถุประสงค  

   3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน  

   3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรยีนจากประชาชน ไดแก  

   - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   - ผานเว็บไซตเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔ ) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการ
รับเรื่องรองเรียน   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาที่โดยตรง
ในการดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุ
เดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขเหตุเดอืดรอนราํคาญน้ันเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว  
   3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ  
   3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
4. เปาหมาย  
   รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลบึงเจริญ 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําส่ังแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 
(เจาหนาที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
   5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหาร
พิจารณาสั่งการเจาหนาที่ ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
    5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทางรองทุกข/ รองเรียน ไดแก  
    1) ไปรษณีย                  
    2) โทรศัพท  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต  
    5) เฟสบุค  

๖.ตูรบัเรื่องรองเรียน /รองทกุข 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนราํคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็น
วาประชาชนไดมีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนราํคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรยีน/รองทุกข  
   9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รอง
ทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่
ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับ
ทราบขอเท็จจรงิ ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการ
รองเรยีนรองทุกขเสรจ็แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
   3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม
ภาคประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
   10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาล
ตําบลบึงเจริญในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
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เทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญและแผนพัฒนาสี่ป
เทศบาลตําบลบึงเจริญใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ จํานวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ บางตําแหนงในปจจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ
เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญและราง
แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญความ 
ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
พัฒนาทองถิ่นเปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผน
ชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของ แผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการ
ใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจาก
ภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการ
เรียนรูรูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการ
แกไข ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลัง
สําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได 
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3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจ
ดวยตนเองได  
4. เปาหมาย ทุกหมูบานในเขต เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมผูบรหิาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพื่อวางแผนการดาํเนินงาน  
   5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและ
เสียงตามสายในหมูบาน  
   5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  
   5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับเทศบาลตําบล
บึงเจริญ อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง  
4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๓ หมูบาน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลบึง
เจริญ อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับเทศบาลตําบลบึงเจริญใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
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กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ  
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหเทศบาลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ของเทศบาลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึง
ไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาํบลบึงเจริญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 
๒๕๖๔ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบึงเจริญและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ 
   3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
บึงเจริญ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลบึงเจริญ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จํานวนไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย  
    (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
    (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
    (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ปละ 2 ครั้ง
เปนอยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหเทศบาลตําบลบึงเจริญทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  
     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตําบลบึงเจริญมอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ พรอมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมนิผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนนิโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แกไขตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทยีบกับปที่ผานมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  
4.1.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดทําระบบการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบล              
บึงเจริญ  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการ ควบคมุภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
เปนประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพื่ อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอม
จัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ 
ดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบล
บึงเจริญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให เทศบาลตําบลบึงเจริญในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  
   3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป  
   6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  
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   6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญ ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ
เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางที่สามารถดําเนินการได  
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย เปดเผยขอมูลขาวสารแนวทางการ    
บริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกร จึงมักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล         
บึงเจริญเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปน ธรรม  
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 3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ จังหวัดบุรรีัมย  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
   - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เชน ขอมูลประสทิธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  
   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม  
   - นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
   ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ยาย ขององคการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 
 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
   3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 
   3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขการทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย  
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบึงเจริญภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชน
ทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผูรับบริการ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปน
รายรับจัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจายเบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียมคาบริการจะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมใน
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การตรวจสอบจึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตองมีความสุจริตสงผลใหการดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพกองคลังเทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหการรับจายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใสประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการ รับ- จาย เงนิของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
4. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวม
เปนกรรมการ  
   - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จายเงิน ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเงนิและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลตําบลบึง
เจริญ ทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การจัดหาพัสุด  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เทศบาลตําบลบึงเจริญ  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดดําเนินการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับ
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชน
เปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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   3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ให
เกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  
4. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการ
แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตเทศบาลตําบลบึงเจริญ ใหความสําคญัในการมีตัวแทน 
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับ
ผิดหากเกิดความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจ
การจางอยางละเอียดและถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ผลลัพธ การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร 
และสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่
เก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตก
เปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหา
ของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลสงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรูความเขาใจระเบียบ กฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมี
ผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ
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ผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพิ่มพูนความรูความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดเทศบาล จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพิ่มพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
   3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน 
   3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต 
   3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ผูบริหารเทศบาลตําบลบึงเจริญ จํานวน ๕ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
จํานวน ๑๒ คน รวม ๑๖ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เขารับการอบรม  
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –พ.ศ. ๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  
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   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการสงเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความ
พรอมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการให
การศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดดําเนินการเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่น
มีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ 
นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังน้ัน 
เทศบาลตําบลบึงเจริญ  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ 
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมี
ความเจริญกาวหนา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความ
เขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  
   3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพื่อสงเสรมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง   
4. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในเทศบาลตําบลบึงเจริญ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหนวยงาน 
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณ ี 
   6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อสงสมาชิกสภา ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ  
   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ  
   6.4 งานบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ  ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  
   10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวช้ีวัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  จํานวน ๑๒ ราย ไดรับการฝกอบรม 
และศกึษาดูงาน 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญท่ีใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง 
แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําให
เทศบาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร 
สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ จึงไดดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน       
เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบโดยใหสมาชิกสภารวม             
เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได  
   3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เปาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
   6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ
จัดซื้อจัดจางโครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบล                
บึงเจริญ  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
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10. ผลลัพธ  
  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากร
เหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมโดยใหมกีระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการ
ตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุล
อํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภา
ทองถิ่น เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใช
อํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน  
   3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

     4. เปาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลบึงเจริญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องตางๆ เชน  
     - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
    - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนและหรืออ่ืนๆตามความ
เหมาะสม  
   6.2 สมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
10. ผลลัพธ การพัฒนาเทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             
การทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็
ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับ
เกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรทัธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค  
   สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัป
ชัน  
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชัน
ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอรรัปชันได  
   10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอร
รัปชันในระดับเทศบาล 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก 
จําเปนที่ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาค
สวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
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   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
   6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  
   6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท  
   6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
   6.5 เสนอผูบรหิารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 จํานวนเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรยีนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 
๔.๒.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
เทศบาลมีภารกิจหนาที่ที่ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ของรัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถ
เกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีภารกิจ
หนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในทองถิ่น ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น 
จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีท่ีคอย
สนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทจุริตคอร
รัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครฐั ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลบึงเจริญ ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม 
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน เทศบาลตําบลบึงเจริญ พิจารณา
แลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา เครอืขายดาน 
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การปองกันการทุจริตข้ึน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริต
ใหมี ความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค  
   1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
   2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการ
ทุจริต  
   3. เพื่อใหเกิดความรวมมอืรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
4. เปาหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลบึง
เจริญ เขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
6. วิธีดําเนินงาน  
   1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขาย
ดานการปองกันการ ทุจริตเทศบาลตําบลบึงเจริญ 
   2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง
บริเวณใกลเคียง โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  
   3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลบึงเจริญ ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อ
ปองกันการทุจริต  
   4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
   5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตําบลบึงเจริญ กับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงเจริญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
     1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
   2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
   3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 


