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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลบุสูง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔
ของเทศบาลตาบลบุสูงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลบุสูง ให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัด
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สารบัญ
เนื้อหา
ส่วนที่ ๑ บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจาแผน
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคผนวก
- สาเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
25๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)

หน้า
1-2
2-4
4
4-5
5
7-8
9-12
13-15
16-17
18-28
28-57
57-76
76-85

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจ ริ ตในระดั บท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผ ลต่อการขยายตัว ของทุจริตในระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลั กการแล้ ว การกระจายอานาจมี
วัตถุ ป ระสงค์ ส าคั ญเพื่ อให้ บ ริ การต่างๆของรัฐ สามารถตอบสนองต่ อความต้ องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้
ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่ าในปั จจุ บันมี ห น่ว ยงานและกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกับการป้ องกั นและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมทีผ่ ิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
๒.หลักการเหตุผล
ปัจจุบั นปัญหาการทุจ ริตคอร์รัปชั่ นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ป ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนด ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดั บคะแนนดั ช นี ก ารรั บรู้ การทุจ ริต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่ อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง เทศบาล
ตาบลบุสูง จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลบุสูง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบุสูง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของ

สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
เทศบาลตาบลบุสูง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA)
อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามแผนจังหวัดศรีสะเกษใสสะอาด
วิสัยทัศน์
" ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ
ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน "
พันธกิจ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน
เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
บูรณรการการทางานของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธสาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น
๒) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

๒) เครื่ องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ส ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริ ตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ บาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลั กบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอหนองวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.๑ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
3 .โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริต
4.โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และ พนักงานขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น
5. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
6.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้าน
การทุจริต”
1) ท้องถิ่นไทยรวมใจปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี เขียว
ลดภาวะโลกร้อน ในเขต พืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯเพือ่ อนุรักษ์
ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเทีย่ ว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน

๐
100,000

๐
100,000

๒๕๖๔

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐
100,000

๐
100,000

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอหนองวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3) โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 การสร้าง
1) โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิด
จิตสํานึกและความ ภาคเรียน
ตระหนักแก่เด็กและ 2) โครงการอบรมศาสนาพิธีกรตําบลบุสูง
เยาวชน
3) โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชน
4) โครงการจัดการแข็งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด
5) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

หมายเหตุ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
๓.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อน
ขั้นเงินเดือน”
๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

1.โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง

2.กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพือ่ ให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
3.โครงการจ้างสํารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 มาตรการการใช้ ๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ ๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตาม
ราชการ
หลักการบริหาร
๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
เพือ่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ
๔.มาตรการมอบ อํานาจของนายกองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๖. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ
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๐

๐

๐
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๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ
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๐
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๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่น
2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการ ๑. มาตรการ “จัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ในกรณีได้ทราบหรือ ๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ ของ เทศบาลตําบลบุสูง”
พบการทุจริต
๓. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบุ
สูง
๔. มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๕. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตําบลบุสูง ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าทีโ่ ดยมิ ชอบ”

๐

๐

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐

๐

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางทีเ่ ป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ
เทศบาลตาบลบุสูงให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตาบลบุสูง”

3.กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน
ก.ารคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง”
4.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางทีป่ ระชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลบุสูง”
5.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
ตาบลบุสูง

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

1.การดาเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ตาบลบุสูง
2.มาตรการกาหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.โครงการเทศบาลตาบลบุสูงเคลื่อนที่

4.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การส่งเสริมให้ ๑.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ
ประชาชน
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบุสูง
มีส่วนร่วมบริหาร ๒.ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตาบล
กิจการขององค์กร ประจาปี ประชาคมแผนชุมชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.การส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๔.มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๕.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
เทศบาลตาบลบุสูง

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๖.มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองทีด่ ีของ เทศบาลตาบลบุสูง

๐

๐

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

๐

๐

หมายเหตุ

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด
4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางทีส่ ามารถ
ดําเนินการได้

๑.โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ
๒.โครงการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน
๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
เทศบาลตําบลบุสูง
๑.มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชน
ได้รับทราบ
๓.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลบุสูง
๔.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
มิตทิ ี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตราชการขององค์
ิ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค

๑.โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น
๒.กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาท้องถิ่น
๓.กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๔.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง
๑.มาตรการเฝ้าระวัง การคอร์รัปชันโดยภาค ประชาชน

๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

18

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกใน
การทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่
มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่ างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต
ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุ จริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลบุสูง จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4. เปูาหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒ นาและขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่
ความสํ าเร็ จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสํ าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มี ทักษะหรื อประสบการณ์ที่ จําเป็นในการทํางาน ย่อมทํ าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒ นาหรื อ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทํางานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัต ย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรั กษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้ าราชการและพนักงาน
จ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความ
พอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่ บุคลากรของเทศบาล
4. กลุ่มเปูาหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๖๐ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน ๓๖ ครั้ง
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
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6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความ เหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตําบลบุสูง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ตําบลบุสูง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
เทศบาลตําบลหนองสรวง ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม
จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเอง
แล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับ
เทศบาลตําบลบุสูง ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตใน
การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจํา รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน
เทศบาลตําบลบุสูง ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. เปูาหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๖ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบุสูง โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ
ต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือ
ทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตําบลบุสูง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ 70
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ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตําบลบุสูง เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบุสูง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตําบลหนองสรวง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบุสูง พ.ศ. 25๕๑
โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืน
หยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง เทศบาลตําบลบุสูง
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบลบุสูง ได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบุสูง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจํา
ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ํา เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลบุสูง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ
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3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบุสูง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบุสูง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบุสูง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น
เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุาย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึน้ ไป
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
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1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : ท้องถิ่นไทยรวมใจปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ เทศบาล
ตําบลบุสูง ประจําปี 25๖๑-๒๕๖๔
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศ
หนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุาของมนุษย์
ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม
ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบุสูง ประจําปี 25๖๑-๒๕๖๔” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเทศบาลตําบลบุสูง เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตําบลบุสูง
3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ ประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ต้น
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
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6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบุสูง
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบุสูง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทําให้ ผู้ เ ข้าร่ ว มกิ จกรรมมีค วามเข้า ใจถึ งความสํ าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10.2 ทําให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพรเกียรติฯ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๑-๒๕๖๔
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลาย
ปุาไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลด
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็ นอย่างมาก หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรปุ า ไม้ ซึ่ ง จะสามารถช่ ว ยให้ ธ รรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บมามี ค วาม สมดุ ล เพิ่ม มากขึ้ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้
มากขึ้นอย่างมั่ นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ
แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน
พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน”
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง เทศบาล
ตําบลบุสูง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทํา
โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบล
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หนองสรวง เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิม่ มากขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน 22
หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลบุสูง จํานวน 22 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลบุสูง โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบุสูง สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบุสูง พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตําบลบุสูง ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 22 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธาน
ชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบุสูง และแหล่งน้ํา
คูคลอง ใน
เขตเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จั ดอบรมผู้เข้าร่ว มโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุก ชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน
(กลุ่มย่อยแต่ละ ชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุด ลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา คูคลอง
ทําความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบล
บุสูง
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตําบลบุสูง
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลบุสูง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้ รั บ ความร่ ว มมือ จากฝุ า ยการเมือ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทัก ษ์รั กษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบปู องกัน การทุจ ริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ ภายใต้โ ครงสร้างการจัดระเบียบบริห ารราชการตามหลั กการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลั กในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา
ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่ว ยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากัน
ไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน
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เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํ านวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ
จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่
มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทําแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2
มี ก ารประกาศเจตจํ า นงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 0 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มี
การประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ
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10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบุสูง เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์
สุ ข ของประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิจ ของรัฐ มี ประสิ ท ธิภ าพเกิ ดความคุ้ม ค่า ในเชิ ง ภารกิ จของรั ฐ
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํ า งาน มี ค วามโปร่ ง ใส และตรวจสอบการทํ า งานได้ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ม าตรการสร้ า งความโปร่ ง ใสในการ
บริหารงาน บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
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3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบุสูง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
–มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่
น้อย
กว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่าํ กว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบุสูง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจ
มีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
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ให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ เสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ
เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหาร กิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรื อการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ ปลั ดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือ
ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอน
การให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4
ฉบั บ ประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้ร องปลัดเทศบาล ปละ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้ งเวียนให้ ทุกส่ว นราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
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6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาลตําบลบุสูง
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลบุสูง ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล
ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างของเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ตําบลบุสูง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลบุสูง โดย
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตําบลบุสูง
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ตําบลบุสูง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาล
ตําบลบุ สู ง
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลบุสูง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลตําบลบุสูง พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้ า ราชการ เทศบาลตํ า บลบุ สู ง เสนอมา โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี และดํ า เนิ น งานตาม
ขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้อง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลบุสูง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตําบลหนองสรวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้อง
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เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้
เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยง
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล
3.2 เพื่ อเสริ ม สร้ า งความโปร่ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ สามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสั มพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
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- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบุสูง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบุสูง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลบุสูง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณีท้องถิ่ น , ด้านการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว, ด้านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิ จกรรมเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลบุสูง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟูาสาธารณะ,
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําาเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการ
น้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบุสูง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น
เทศบาลในฐานะผู้ ให้ บริการก็จ ะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้ บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
จากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
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ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิ ก จ่ า ยตามงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
– ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลหนองสรวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
อัน เนื่ องมาจากภารกิจ และผู้ มาขอรั บบริการเป็น จํานวนมากซึ่ง เจ้า หน้าที่ ไม่ส ามารถให้ บริการได้ อย่า ง
ทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มา
ขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมาย
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558
ดังนั้น เทศบาลตําบลบุสูง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรม
ต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
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3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เปูาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จั ดทําคําสั่ งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้ รับผิ ดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือ น เพื่อนํามา
ปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับ
บริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิ ขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้
การประเมิ น บริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดีเ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเกิ ดประโยชน์ สุ ข ต่ อประชาชน เกิ ด
ผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจ ขององค์กรมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและความคุ้ม ค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ งานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ํากว่
ต่ าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลบุสูง ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลบุสูง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบุสูง
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริ ห ารราชการต้องเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลบุสูง เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของ
ประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ
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พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้ เกิดความรวดเร็ว ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตําบลบุสูง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงาน ได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบุสูง และผู้ทมี่ าติดต่อราชการกับเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ
แก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีก ารติ ดตามประเมิ นผลโครงการลดขั้ นตอนและระยะเวลาการให้ บ ริก าร เพื่อ นํ า
จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลบุสูง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับ บริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบั ญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลบุสูง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เปูาหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบุสูง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบุสูง ปลัดเทศบาล รองปลัด หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดําเนินการแล้วเสร็จ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบุสูง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เทศบาลมีห น้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับ
หน่ ว ยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
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เสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชน
ได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าที่
ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ของเทศบาล มาตรา 48 วีส ติ นายกเทศมนตรีมีอํา นาจ มอบหมายการปฏิบั ติราชการให้ แ ก่รอง
นายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ
กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด ศรีสะเกษ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เปูาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4
ฉบั บ ประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจ้ งเวียนให้ ทุกส่ว นราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4
ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวัน
พ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อ น้อมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
อย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่าง
หาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสํานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่ องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือก
พ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่เทศบาล เพื่อมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของ
คนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่ องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้ มีความซื่อสั ตย์ สุ จริต ตั้งมั่นอยู่ในหลั กคุณธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปูาหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน
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5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑๑ ชุมชน
เพื่อให้แต่ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
จํานวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
กลุ่มเปูาหมาย
10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับดี - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
และระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่ง
เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริ ยะอุตสาหะ
ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคม
เป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่
เจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมี
หน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น
โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้
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1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ ดีของ
สังคม
2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป
3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เปูาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน xx คน
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตําบลบุสูง
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากแต่ละตําบลภายใน เขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล
จํานวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีตาํ บลหนองสรวงเป็นประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีที่เป็น
บุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็ นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากา
กรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 6.3
ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบุสูง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
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คํานึ งถึงความรับ ผิดชอบของผู้ ปฏิบัติงานการมี ส่ วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนด เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานัก ปลัด/
ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตําบลบุสูง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝุาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อให้ ห น่ วยงานระดับสํ านัก/กอง/ฝุ าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็น แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝุ าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
4. การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาล
ตําบลบุสูง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัด
องค์การบริ ห ารส่ ว นตําบล และปลั ดองค์การ บริห ารส่ ว นตําบลกับหั ว หน้าหน่ว ยงานในสั ง กัด พร้อ ม
คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกั บผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
๕
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
4
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
3
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
2
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
1
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบุสูง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลบุสูง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองสรวง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลตําบลบุสูง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด,
อําเภอ) แล้ว เทศบาลตําบลบุสูง ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้ าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
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ประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ใ ห้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสํ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้ หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หั วหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดําเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มี
การตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ ดําเนินการ
ทางวิ นั ย กองวิ ช าการและแผนงาน มี ห น้ า ที่ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบุสูง เพื่อความโปร่งใส และ
ปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลบุสูง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เทศบาลตําบลบุสูง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลบุสูง มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
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และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้มาตรการ
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อ ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่ว ยงานภาครั ฐ และองค์ก รอิส ระที่ มีห น้า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองสรวง จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เทศบาลตําบลบุสูง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลบุสูง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตําบลบุสูง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น
เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่ง ตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาลตําบลบุสูง
รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบุสูง ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบุสูง
6.3 จั ดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบล
บุสูง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลตําบลบุสูง ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลบุสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตําบลบุสูง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบุสูง ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนในเรื่ องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลตําบลบุสูง ยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เปูาหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบผลและความคื บ หน้ า ของการดํ า เนิ น การ
ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบุสูง ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ
ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้ให้
มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลบุสูง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลบุสูง โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์
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กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบุสูง
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบุสูง (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตําบลบุ
สูง )
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบล
บุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบุสูง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบุสูง”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลบุสูง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลบุสูง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบุสูง ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เปูาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบเทศบาลตําบลบุสูง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศเทศบาลตําบลบุสูง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูล
ข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตําบลบุสูง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุ
สูง
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
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ระเบี ยบ กฎข้อ บั ง คั บ ที่ กํ า หนดให้อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ต้อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบุสูง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า
10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลบุสูง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
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การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของ ราชการส่ วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิ ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในการปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลตําบลบุสูง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลบุสูง
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ:มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบุสูง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลบุสูง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 5.
พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลบุสูง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้ บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลบุสูง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
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ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตําบลบุสูง ได้ดําเนินการจัด โครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทหมู่บ้าน ประจําปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
ตําบลหนองสรวง ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชนประจําปี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 22 หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตําบลบุสูง สําหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของหมู่บ้าน เพื่อนํามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นําหมู่บ้านและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน
จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
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4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลบุสูง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบุสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลตําบลบุสูง จึงมีการจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปูาหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได้
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30
น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –๐๑๙๘๕๘
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณีย์
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7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบุสูง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบุสูง
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลบุสูงเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตําบลบุสูง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่ อง
และเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา โครงการเทศบาลตําบลบุสูงเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ
ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือ กับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุ ด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปูาหมาย/ผลลัพธ์
นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลบุสูงโดย แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด
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4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนํา ไปให้บริการแก่
ประชาชน ทั้ง 17 ชุมชน
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน)
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือนมีนาคม ของทุกปี
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตําบลบุสูงอย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสํ าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติห น้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่ว ย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ

67
4. เปูาหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ชื่ อโครงการ : มาตรการแต่ งตั้ งคณะกรรมการสนั บสนุน การจัด ทํา แผนพัฒ นาเทศบาลตํา บล
บุสูง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตําบลบุสูง
ในฐานะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น รู ปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒ นาตาม ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบล
หนองสรวง โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลบุสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูงและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตําบลบุสูงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลบุสูงกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๔ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูงบางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง แทนกรรมการฯ ที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลบุสูงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูงเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูงและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตําบลบุสูง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูงความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบุสูงด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ การกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้จัดทํา
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีก
ทางหนึ่งด้วย
4. เปูาหมาย
ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลบุสูง
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณ จํานวน ๕0,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคมสามารถเข้ า ใจการบริ ห ารงานแบบการมี ส่ ว นร่ ว ม ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
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1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่ง ในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไป
ทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่ง ตามกระแสเงิน ทําให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคต
ได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่
ตอบ มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมี เปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เปูาหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตําบลบุสูง
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลบุสูง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
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2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลบุสูงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับ
ประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลบุสูง
4. เปูาหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตําบลบุสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการ บ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลบุสูงหรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้ เทศบาลตําบลบุสูงมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลบุ
สูงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
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เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบุสูง เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เปูาหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้ าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลบุสูง
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
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10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้มีการจัดทําและ
รายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตําบลบุสูง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ตําบลบุสูงทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ในอดีต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทํา
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้
บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งเพีย งคนเดีย ว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิภ าพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลตําบลบุสูง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบุ
สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีําซ้
่ซ้ อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เปูาหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบุสูง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล
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5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลบุสูง
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลบุสูง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ เทศบาลตําบลบุสูงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงิน แผ่น ดิน ผู้กํากับ ดูแ ลอย่ างน้ อยปีล ะหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิ บวันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยรั บ ตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือ
คาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนด
มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบุสูง(ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลบุสูง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ
ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลบุสูง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลบุสูง
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลบุสูง ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่
หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทาง
ที่สามารถดําเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกําหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตําบลบุสูง
จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล
หนองสรวงเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็น ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เปูาหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตําบลบุสูง ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
– มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบุสูง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลบุสูง
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตําบลบุสูงจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
เทศบาลตําบลบุสูง รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง เทศบาลตําบลบุสูง ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลบุสูง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง เทศบาลตําบลบุสูง จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่เทศบาลตําบลหนองสรวง ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศมนตรีตําบลบุสูง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ
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ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ เทศบาลตําบลบุสูง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้ แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบุสูง
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูงภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อ
นําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลบุสูง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลั ง ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามอํ า นาจหน้ า ที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ
จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิ กเงินออกจากคลั งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
เทศบาลตําบลบุสูง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลบุสูง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลบุสูง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลบุสูง
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลบุสูง
ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตําบลบุสูง
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํา นาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมาย
หรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๒ คน
รวม ๑๖ คน
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5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้า
รับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลบุสูง ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตําบลบุสูง จึงได้มีการ
จัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๒ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในเทศบาลตําบลบุสูง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
และหน่ ว ยงาน ภายนอก เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ส่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เข้ า รั บ การอบรมหรื อ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บั งคับบัญชาเพื่อ
ส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรีตําบลบุสูง
6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกเทศมนตรีตําบลบุสูงทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกเทศมนตรีตําบลบุสูง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๖ ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น
กลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยั งสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์ก รและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตําบลบุสูง จึงได้ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกําหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการ
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ดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหา
การทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปูาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๒ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่ น ตั้ ง กระทู้ ถ ามการบริ ห ารงานในการประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บล
บุสูง
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุ ายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่าง
ฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบุสูง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน
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3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เปูาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง จํานวน ๑๒ คน
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบุสูง เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํ านักงานยุติธรรมจังหวัด
จํานวน ๒ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๔ ศูนย์
รวม ๘ คน
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลบุสูง เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาเทศบาลตําบลบุสูง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูร ณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้า น
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝูาระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ รั ป ชั น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้า ที่ส าธารณะเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ส่ ว นตัว หรื อ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เปูาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลบุสูง
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลบุสูง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลบุสูง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัป
ชันในระดับเทศบาล

ภาคผนวก

คาสั่งเทศบาลตาบลบุสูง
ที่ 269/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลบุสูง
********************
ตาม หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดทาแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนินโครงการ
ประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบล
บุสูง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ของ
เทศบาลตาบลบุสูง ดังนี้
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ประกอบด้วย
1. นายอมร ศรไชย
ปลัดเทศบาลตาบลบุสูง
ประธานกรรมการ
2. นางลภัสดา คาตัน
รองปลัดเทศบาลตาบลบุสูง
กรรมการ
3. นายพิบูลย์ศักดิ์ กงศรี
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
4. นายสุพลชัย ทรงกลด
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นายภัคพงศ์ ปัญจศุภวงศ์ หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
6. นายทองสุข สัมฤทธิ์
นิติกร
กรรมการ
๗. นางสาวศิริมาศ สมพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นจัดทาแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ของเทศบาลตาบลบุสูงเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานต่อไป

-๒และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบการทุจริต ประจาปี 25๖๑-๒๕๖๔ ของเทศบาล
ตาบลบุสูง ประกอบด้วย
1. นายสุวัฒน์ มะณู
2. นายนันทชัย ชาญชิตร
๓. นายอมร ศรไชย
๔. นายภัคพงศ์ ปัญจศุภวงศ์
๕. นายทองสุข สัมฤทธิ์
๖. นางสาวศิริมาศ สมพงษ์

นายกเทศมนตรีตาบลบุสูง
รองนายกเทศมนตรีตาบลบุสูง
ปลัดเทศบาลตาบลบุสูง
หัวหน้าสานักปลัด
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้
กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลบุสูง
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)…...........…………………….
(นายสุวัฒน์ มะณู)
นายกเทศมนตรีตาบลบุสูง

ประกาศเทศบาลตาบลบุสูง
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ของเทศบาลตาบลบุสูง
---------------------ตาม หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดทาแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนินโครงการ
ประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมื อการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
เทศบาลตาบลบุสูง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
เทศบาลตาบลบุสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ตาบลบุสูงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวัฒน์ มะณู)
นายกเทศมนตรีตาบลบุสูง

