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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการจัดตั้ งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวั ด
บุรีรัมย พุทธศักราช 2479 ซึ่งไดตราขึ้นไว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2479 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ. พหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี โดยไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2479
ตอมาเมื่อทองถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชนอยูหนาแนนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ตอเนื่องกัน
สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม เพื่อขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบํารุงทองถิ่นจึงไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปน
นายกรัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม
6 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลในเมืองทั้งหมดของอําเภอเมืองบุรีรัมย
ตราสัญลักษณประจําเทศบาล
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีตราประจําเทศบาลเปนรูปศีรษะชางและพานรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้

รูปศีรษะชาง ชางถือเปนสัตวมงคลคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณอีกทั้งในสมัยกอนจังหวัด
บุรีรัมยเปนปาสวนใหญ มีชางเปนจํานวนมาก และราษฎรไดจับชางมาใชงาน ชางจึงเปนสัตวที่มีความสําคัญ
แกทองถิ่นมาก
พานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดวยเหตุนี้เทศบาลจึงกําหนดดวงตราเปนรูปศีรษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ
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สวนที่ 1สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมยตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย
มีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต
ประมาณ 384 กิโลเมตรทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และอยูหางจากสนามบินบุรีรัมยประมาณ 30
กิโลเมตร
บุรีรัมย - กรุงเทพมหานคร
384 กิโลเมตร
บุรีรัมย - นครราชสีมา
130 กิโลเมตร
บุรีรัมย -สุรินทร
53 กิโลเมตร
บุรีรัมย - ขอนแกน
200 กิโลเมตร
อาณาเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลชุมเห็ด
ทิศใต ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลอิสาณ
สภาพภูมิอากาศฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดูคือ
ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
เขตการปกครองเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 1 ตําบล คือ ตําบล
ในเมือง (ทั้งตําบล) อ.เมืองบุรีรัมย จ. บุรีรัมยมีพื้นที่ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร
การเลือกตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 3 เขต แตละเขตประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลเขตละจํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 18 คน
ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี

จํานวน
ผูมีสิทธิ

จํานวนผูไปใชสทิ ธิ
ออกเสียง
จํานวน รอยละ
18,018 8,094 44.92

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตรไมประสงค
ลงคะแนน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
5,573 68.85 442
5.46 2,079 25.69
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ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่26 มีนาคม 2556
การเลือกตั้ง

จํานวน
ผูมีสิทธิ

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 3

5,900

จํานวนผูไปใชสทิ ธิ
บัตรดี
บัตรเสีย
บัตรไมประสงค
ออกเสียง
ลงคะแนน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3,253 55.14 2,775 85.30 159
4.89
319
9.81

6,337

3,556

56.11

2,959

83.21

178

5.01

419

11.78

5,718

3,589

62.77

3,164

88.16

136

3.79

289

8.05

3. ประชากร
ตารางแสดงจํานวนประชากรความหนาแนนของประชากร
อัตราการเกิดอัตราการตายการยายเขาการยายออกในเขตเทศบาล (ป 2551 – 2558)
จํานวนประชากร
ป พ.ศ.

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ชาย

หญิง

รวม

13,190
13,188
13,175
13,076
13,304
13,211
13,444
13,243

14,423
14,319
14,371
14,351
14,558
14,442
15,169
14,880

27,613
27,507
27,546
27,427
27,862
27,653
28,613
28,123

อัตรา
การ
ยายเขา

อัตรา
การ
ยายออก

ความ
หนาแนน
(คน/ตร.กม)

12,062
5,794 139 1,881
12,220
6,217 132 1,770
12,414
6,411 147 1,714
12,694 6 6,876 160 1,406
13,218 ตร. 6,825 136 1,634
13,448 กม. 6,469 1,389 1,357
13,143
6,748 2,220 2,543
13,235
6,589 2,208 1,319

4,237
4,038
3,805
4,102
4,000
7,857
8,208
8,238

4,602.16
4,584.50
4,591.00
4,571.16
4,643.66
4,608.83
4,768.83
4,687.16

จํานวน
ครัวเรือน

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร
4. สภาพสังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลมีจํานวน 18 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนชุมเห็ด
2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ
3. ชุมชนหนองปรือ
4. ชุมชนประปาเกา
5. ชุมชนหนาสถานีรถไฟ
6. ชุมชนบุลําดวนเหนือ

พื้น
ที่

อัตรา
การเกิด

อัตรา
การ
ตาย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

7. ชุมชนตลาด บ.ข.ส.
8. ชุมชนหลังศาล
9. ชุมชนเทศบาล
10. ชุมชนตลาดสด
11. ชุมชนวัดอิสาณ
12. ชุมชนบุลําดวนใต
13. ชุมชนราชภัฏ
14. ชุมชนตนสัก
15. ชุมชนหลักเมือง
16. ชุมชนสะพานยาว
17. ชุมชนโคกกลาง
18. ชุมชนฝงละลม
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย
การศึกษา
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีดังนี้
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมยจํานวน 3 แหง
- โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”
- โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”
- โรงเรียนเทศบาล 3
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1จํานวน 2 แหง
- โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย
- โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป)
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 32 จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง
- โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
- โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
- โรงเรียนอนุบาลธีรา
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แหง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนพระปริยัตธิ รรมวัดกลางพระอารามหลวง

4
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สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2 แหง
- วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
- วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 แหง
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองบุรีรัมย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย (ชุมชนหนองปรือ)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลบุรีรัมย
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย
การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แหง คือ
โรงพยาบาลศูนยบุรีรัมย เตียงคนไข จํานวน 600 เตียง
2. ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 1 แหง
3. คลินิกเอกชน จํานวน 43 แหง
4. ศูนยบริการแพทยแผนไทย จํานวน 1 แหง
5. คลินิกบริการสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 1 แหง
6. ศูนยแพทยชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย จํานวน 2 แหง
7. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนจํานวน 18 แหง
8. จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 178 คน
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย)
1. อัตรากําลังเจาหนาที่จํานวน29 คน
2. รถดับเพลิงชนิดถังน้ําในตัวพรอมอุปกรณขนาดบรรจุ 2,000 ลิตรจํานวน 3คันขนาด
บรรจุ 4,000 ลิตร จํานวน1 คัน
3. รถบรรทุกน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณขนาดบรรจุ 5,000 ลิตรจํานวน 2 คันขนาดบรรจุ
4,000 ลิตรจํานวน 1 คัน
4. เครื่องตัดถางชนิดไฮดรอลิคจํานวน 1 เครื่อง
5. เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้วจํานวน1 เครื่อง
6. เครื่องเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (อยูที่ตั้งและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 20 เครื่อง
7. เครื่องเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงพรอมตู (ตามยานชุมชนและสถานที่ราชการสังกัด
เทศบาลเมืองบุรีรัมยที่มีความเสี่ยงภัย) จํานวน 12 เครื่อง
8. เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA) จํานวน 4 ชุด
9. ชุดผจญเพลิงประกอบดวยเสื้อรองเทาหมวกจํานวน 2 ชุด
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10. ชุดดับเพลิงประกอบดวย เสื้อคลุมถึงเขา รองเทา หมวก จํานวน 29 ชุด
11. รอกชวยชีวิตความยาว 60 เมตรจํานวน1ชุด
12. เครื่องอัดอากาศ (อัดอากาศใหเครื่องชวยหายใจ) จํานวน1เครื่อง
13. เครื่องระบายควันจํานวน 1 เครื่อง
14. แหลงน้ําดับเพลิงธรรมชาติจํานวน 7 แหง
15. เครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 เครื่อง
16. เปลพยาบาลจํานวน 1 เปล
17. สมาชิกอปพร. เทศบาลเมืองบุรีรัมยจํานวน 184 คน
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. ระบบบริการพื้นฐาน
โทรคมนาคม/การสื่อสาร
ในเขตเทศบาลมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 1 แหง สําหรับดานโทรคมนาคมอยูในความรับผิดชอบของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย(ทศท.) และการสื่อสารแหงประเทศไทยโดย (กสท.) โดยองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยรับผิดชอบระบบโทรศัพทในสวนบริการสื่อสารขอมูล
ระบบวิทยุและระบบโทรศัพททั่วไป
ภายในประเทศ สวนการสื่อสารแหงประเทศไทยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ
สวนระบบโทรศัพทเคลื่อนทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของทั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศนในพื้นที่
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยระบบ เอ.เอ็ม. ตั้งอยูที่ถนนนิวาส ขางโรงเรียน
บุรีรัมยพิทยาคม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม. ตั้งอยูที่ถนนจิระตรงขาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
3. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาล
สภาพพื้นที่การจราจรไฟฟาสาธารณะ
1. มีการจัดระบบการเดินรถโดยใชวงเวียนจํานวน 3 จุดคือ
1.1 วงเวียนหอนาฬิกาหลังสถานีรถไฟ
1.2 วงเวียนชางนอยถนนนิวาศ
1.3 วงเวียนแยกวัดอิสาณ
2. ไฟสัญญาณจราจรอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลมีจํานวน 16 จุดคือ
2.1 ถนนจิระ 7 จุด
2.2ถนนธานี 5 จุด
2.3 บริเวณตลาดสดเทศบาล 2 จุด
2.4 ถนนนิวาศ 2 จุด
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3. ไฟสัญญาณจราจรที่รับถายโอนจากกรมทางหลวงจํานวน1จุดคือ ถนนจิระ
ขอมูลเสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล
ประเภทถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล)
แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจากกรม
ทางหลวง)/รับถายโอน)
ลูกรัง, หินคลุก, ดิน
รวม

สภาพถนน
ใชได
ชํารุด
(สาย)
(สาย)

จํานวนเสนทาง
(สาย)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

157
3
2

48.253
0.634
2.330

157
3
2

-

5
167

0.675
51.892

5
167

-

ที่มา : กองชางเทศบาลเมืองบุรีรัมย
การประปา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตบริการน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย ซึ่ง
ใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาล โดยผลิตน้ําประปาได 28,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน
และมีปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ย 25,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีหวยจระเขมากเปนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิต
น้ําประปาและมีหวยตลาดเปนแหลงน้ําดิบสํารอง
ไฟฟา
เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตพื้นที่ใหบริการไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมยโดยพื้นที่
ใหบริการไฟฟาครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่เทศบาล
6. ระบบเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีชุมชนยอยทั้งหมดจํานวน18 ชุมชน โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสานกันของ
ลักษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดวยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดวยกันอยางหลากหลายไมวาจะเปนดาน
อาชีพ ฐานะหรือรายได
ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกิจ ตลาด รานคา ที่มีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูกันอยางหนาแนนเปนชุมชนที่ไดรับบริการดานตาง ๆ อยางทั่วถึง
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบดวย กลุมคนที่มีอาชีพรับจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ บานเรือน
สวนใหญจึงเปนบานสําหรับพักอาศัย บานเชา หอพักและเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ
การพาณิชยกรรมและบริการ
- สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
1. ธนาคารจํานวน 15 แหง
2. โรงแรมจํานวน 10 แหง
3. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 6 แหง
4. สถานีขนสงจํานวน 1 แหง
5. สถานธนานุบาลประกอบดวย
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- สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 1 แหง
- สถานธนานุบาลเอกชน จํานวน 2 แหง
6. ตัวแทนบริษัทประกันภัยจํานวน 15 แหง
7. บริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 10 แหง
8. หางสรรพสินคาจํานวน 1 แหง
9. รานทองจํานวน 19 ราน
ที่มา : กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
- สถานประกอบการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบุรีรัมย
1. สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพจํานวน 32 ประเภท 345 แหง
2. สถานที่จําหนายและสถานที่สะสมอาหาร
- พื้นที่มากกวา 200 ตารางเมตรจํานวน 38 แหง
- พื้นที่นอยกวา 200 ตารางเมตรจํานวน 734 แหง
3. สถานประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทแตงผมจํานวน 140 แหง
4. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะหนาโรงเรียนจํานวน 88 แผง จุดอื่นๆ จํานวน 29 แผง
5. ตลาดเทศบาลจํานวน 4 แหง
6. ตลาดเอกชนจํานวน 2 แหง
7. ตลาดนัดหนาอําเภอ จํานวน 1 แหง
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย
7. ศาสนา
วัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- วัดกลางพระอารามหลวง(ชุมชนตลาดสด)
- วัดอิสาณ(ชุมชนวัดอิสาณ)
- วัดธรรมธีราราม (ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)
คริสตจักร
- คริสตจักรเมืองบุรีรัมย (ชุมชนหนองปรือ)
- ศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (ชุมชนบุลําดวนใต)
มัสยิด
- มัสยิดอันวาดารุสซาลาม (ชุมชนฝงละลม)
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ
- ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมในเดือนมกราคม
- ประเพณีสงกรานตและสมโภชศาลหลักเมืองในเดือนเมษายน
- ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม
- ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน
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ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมยอยูภายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมาตั้งอยูชุมชน
ตลาดสด
- สระน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวงตั้งอยูชุมชนตลาดสด
- ศาลเจาแมบัวลอยตั้งอยูชุมชนหลักเมือง
- พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมธีราราม ตั้งอยูชุมชนหนาสถานีรถไฟ
8. กีฬา นันทนาการและการพักผอนการทองเที่ยว
 ลานกีฬา/สนามกีฬา
- ลานกีฬาสวนรมยบุรี
- ลานกีฬาชุมชนวัดอิสาณ
- ลานกีฬาชุมชนหลักเมือง
- ลานกีฬาชุมชนฝงละลม
- ลานกีฬาชุมชนหนองปรือ
- ลานกีฬาชุมชนสะพานยาว
- ลานกีฬาโรงพยาบาลบุรีรัมย
- สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
- สนามกีฬาโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม
- สนามเทนนิสเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- สนามแบตมินตันเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3
- โรงพลศึกษาของการกีฬาแหงประเทศไทย
สระวายน้ํา
- สระวายน้ําองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
นันทนาการและการพักผอน
- หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองบุรีรัมย
- หองสมุดรถไฟ
- หองสมุดสถานศึกษาตางๆ
- สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก
- สวนหยอมบริเวณสามแยกหนาวัดอิสาณ
- สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอเมืองบุรีรัมย
- สวนสาธารณะหนองปรือ
- สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ
- สวนสาธารณะสวนรมยบุรี 200 ป
- สวนสาธารณะขางหองสมุดประชาชน
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- พื้นที่สีเขียวริมคลองละลมทั้ง 6 ลูก
- พื้นที่สีเขียวริมถนนนิวาศและริมถนนธานี
- พื้นที่สีเขียวเกาะกลางถนนนิวาศและเกาะกลางถนนจิระ
- สวนสาธารณะบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมยหลังเดิมริมคลองละลมลูกที่ 1
ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดแก
1.คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ตั้งอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีลักษณะเปนรูปวงรี มีความกวางเฉลี่ย 80
เมตร ยาวประมาณ 2,500เมตร ลอมรอบเมืองเกาบุรีรัมย (เมืองแปะ) มีพื้นที่รวม 179 ไร 2 งาน12 ตารางวา
แบงตามสภาพปจจุบันเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน ดังนี้
- ลูกที่ 1 กวาง 50 เมตร ยาว 320 เมตร คิดเปนพื้นที่ 48,000 ลบ.ม.
- ลูกที่ 2 กวาง 100 เมตร ยาว 180 เมตร คิดเปนพื้นที่ 54,000 ลบ.ม.
- ลูกที่ 3 กวาง 90 เมตร ยาว 110 เมตรคิดเปนพื้นที่ 29,700 ลบ.ม.
- ลูกที่ 4 กวาง 50 เมตร ยาว 1,250 เมตร คิดเปนพื้นที่ 187,500 ลบ.ม.
- ลูกที่ 5 กวาง 70 เมตร ยาว 230 เมตร คิดเปนพื้นที่ 48,300 ลบ.ม.
- ลูกที่ 6 กวาง 90เมตร ยาว 350 เมตร คิดเปนพื้นที่ 94,500 ลบ.ม.
2. สระน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง คิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 16,000 ลบ.ม.
3. สระหนองปรือคิดเปนพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ10,000 ลบ.ม.
ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
น้ําเสีย
1. ปริมาณน้ําเสีย 7,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน
2. ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนแบบเติมอากาศ 1 แหง
3. น้ําเสียที่บําบัดได จํานวน 7,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน
4. คา BOD. ของน้ําที่ผานการบําบัดแลวไมเกิน 20 mg/l
ขยะ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและปริมณฑล
1. ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 59 ตัน/วัน
2. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 41ตัน/วัน
3. รถยนตที่ใชจัดเก็บขยะ รวม 13คัน แยกเปน
- รถบรรทุกขยะเบอร 1 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2541
- รถบรรทุกขยะเบอร 2 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2541
- รถบรรทุกขยะเบอร 3 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2542
- รถบรรทุกขยะเบอร 4 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2543
- รถบรรทุกขยะเบอร 5 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2543
- รถบรรทุกขยะเบอร 6 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2545
- รถบรรทุกขยะเบอร 7 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2545
- รถบรรทุกขยะเบอร 8 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2540
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- รถบรรทุกขยะเบอร 9 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2540
- รถบรรทุกขยะเบอร 10 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2558
- รถบรรทุกขยะเบอร 11 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2537
- รถบรรทุกขยะเบอร 12 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2538
- รถบรรทุกขยะเบอร 13 ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. พ.ศ.2555
- รถกวาดถนน จํานวน 2 คัน
4. ขยะที่เก็บขนได จํานวน 41 ตัน / วัน
5. ขยะที่กําจัดได จํานวน 41 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล
6. ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช จํานวน 100 ไร ตั้งอยูที่ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย หางจากเขต
เทศบาลเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร
- ที่ดินที่ใชในการกอสรางบานพัก โรงจอดรถ อาคารชั่งน้ําหนัก และระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน
40 ไร
- ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใชไปแลว จํานวน 42 ไร
- เหลือที่ดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 20 ไร
- คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 1 ป 4 เดือน
ที่มา : กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย
การระบายน้ํา
1. พื้นที่น้ําทวมถึงคิดเปนรอยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม
3. เครื่องปมน้ํา จํานวน 10 เครื่อง แยกเปน พี.1 จํานวน 5 เครื่อง และ พี.2 จํานวน 5 เครื่อง
ที่มา : กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. แหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ
คูเมืองโบราณ (คลองละลม) มีลักษณะเปนรูปวงรี ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีความ
กวางเฉลี่ย 80 เมตร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร มีพื้นที่รวม 179 ไร 2 งาน 12 ตารางวา สภาพ
ปจจุบันแบงเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน แตบางสวนไดถูกถมสําหรับกอสราง
อาคารพาณิชย บานเรือนราษฎรและถนนไปแลว จนกระทั่งกรมศิลปากรไดสํารวจและประกาศใหเขตคูเมือง –
กํ าแพงเมื องบุ รีรั มย (คลองละลม) ซึ่ งอยู ในสมั ยทวารวดี มีอายุ ประมาณ 1,800 ป เป นโบราณสถาน ตาม
ประกาศลงวันที่ 4 มิถุนายน 2523 นอกจากนี้คลองละลมยังเปนแหลงน้ําสําคัญแหงเดียวในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย อันเปนแหลงน้ําอุปโภค บริโภค การเกษตร การประมง การบริการสาธารณะ เชน การดับเพลิง
การดูแลสวนสาธารณะ รวมทั้งยังเปนแหลงเสริมสรางระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของเมือง เปนแหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
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ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย ตั้งอยูในใจกลางเมืองบุรีรัมยเปนสถานที่คูบานคูเ มืองกราบ
ไหวสักการะบูชาของชาวเมืองบุรีรัมยเปนรูปแบบศิลปกรรมขอมโบราณ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการสราง
ถาวรวัตถุที่คงความเปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นไวเปนอยางดีเปนการบงบอกถึงอัตลักษณตัวตนของ
คนบุรีรัมย คนอีสานใตไดอยางชัดเจนการออกแบบอาคารศาลพระหลักเมือง เปนแบบศิลปะขอมประยุกต สม
กับที่บุรีรัมยเปนชุมชนโบราณและมีปราสาทหินสมัยขอมเปนจํานวนมาก จนกระทั่งนํามาเปนคําขวัญของจังหวัด
วา “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย ออกแบบกอสรางโดย
กรมศิลปากร รูปแบบสถาปตยกรรมขอมสมัยพระเจาสุริยะวรมันที่ 2 ตําแหนงหลักเมืองอยูตรงกลางองคปรางค
ซึ่งแทนที่ตั้งเดิมของศิวลึงค องคปรางคมียอดทั้งหมด 5 ชั้นแตละชั้นประดับกลีบขนุนและเทพประจําทิศเพื่อ
ปกปองรักษาทิศตางๆ ตามคติความเชื่อองคเรือนธาตุเปนที่ประดิษฐานพระหลักเมือง ชักมุขออกทั้ง 4 ดานอัน
เปนความหมายถึงการกระจายความเปนหลักฐานมั่นคงออกทั้ง 4 ทิศทั้งนี้ทิศดานหนาทําเปนมณฑปเพื่อใชเปนที่
ประกอบพิธียอดศาลพระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวประดับทอง
ถนนคนเดินเซราะกราว(Sroew Ground Walking Street) ตั้งอยูบริเวณถนนรมยบุรี
หนาจวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนถนนที่แสดงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู เอกลักษณ อัตลักษณ ของเมือง
บุรีรัมย เปนที่นิยมของผูมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาหารการกิน ของดีของฝากเมือง
บุรีรัมย โดยเทศบาลเมื องบุรีรัมย เป นหนวยงานรั บผิ ดชอบหลัก จั ดใหมีถนนคนเดิ นทุ กวั นเสารและอาทิ ตย
ตั้งแตเวลา 16.00 น. - 22.00 น.
11. โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมยประกอบดวย 2 สวน คือ
- สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 18 คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ
และควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น
- นายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและนายกเทศมนตรีแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายนายกเทศมนตรีแตงตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดไมเกิน 3 คน
- ฝายพนักงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจํารวมตลอดถึงลูกจาง
เทศบาลเมืองบุรีรัมยแบงสวนการบริหารออกเปนหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. กองชาง
5. กองชางสุขาภิบาล
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการศึกษา
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- ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 โรงเรียนไดแก
1) โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”
2) โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”
3) โรงเรียนเทศบาล 3
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนยไดแก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย ตั้งอยูที่ชุมชนหนองปรือ
9. หนวยงานตรวจสอบภายใน
10. กิจการเทศพาณิชย ไดแกสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ตารางแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญลูกจางประจําและพนักจางเทศบาล
สวนการบริหาร
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองชาง
- กองชางสุขาภิบาล
- หนวยงานตรวจสอบภายใน
- สถานธนานุบาล
รวม

พนักงาน
เทศบาลสามัญ
30
8
10
6
14
6
11
5
1
9
100

ลูกจาง
ประจํา
5
1
1
3
9
1
4
24

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย(ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)

พนักงาน
จางทั่วไป
13
4
11
59
1
22
14
124

พนักงานจาง
ตามภารกิจ
18
2
6
20
18
13
9
86

13
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนบุคลากรทางการศึกษา จํานวนนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย
และขอมูลบุคลากร จํานวนเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย
บุคลากร
โรงเรียน/ศูนย
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมทั้งสิ้น

ผูบริหาร
4
5
2
11

จํานวนพนักงานครู(อัตรา)
ระดับปฐมวัย ระดับภาคบังคับ
9
11
4
5
29

56
52
16
124

รวม
69
68
22
5
164

พนักงานจาง
(ตามภารกิจ/ครู)

พนักงานจาง
(ภารโรง/คนครัว)

ลูกจางประจํา
(ภารโรง)

รวมบุคลากร

5
5
2
2
14

4
3
2
2
11

1
1
2

79
77
26
9
191

จํานวนนักเรียน
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
หอง ชาย หญิง รวม หอง ชาย หญิง
เรียน
เรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
9 134 127 261 30 688 582
โรงเรียนเทศบาล 2
10 151 126 277 25 497 488
โรงเรียนเทศบาล 3
6
81 92 173 12 215 198
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7
73 79 152 รวมทั้งสิ้น
32 439 424 863 67 1,400 1,268
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย
โรงเรียน/ศูนย

ระดับมัธยมศึกษา
รวม
รวม หอง ชาย หญิง รวม หอง ชาย หญิง รวม
เรียน
เรียน
1,270 22 416 477 893 61 1,238 1,186 2,424
985 18 359 398 757 53 1,007 1,012 2,019
586
18 296 290 586
2,841 40 775 836 1,650 132 2,541 2,488 5,029
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การดําเนินกิจการพาณิชย
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีกิจการสถานธนานุบาล 1 แหง ตั้งอยูเลขที่ 146/21 ถนนสุนทรเทพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ทรัพยสินที่รับจํานํา ไดแก ทองคํา เพชร พลอย นาก
เครื่องใชไฟฟาและของเบ็ดเตล็ดตางๆโดยสถานธนานุบาลคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
- กรณีเงินตนไมเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50ตอเดือน
- กรณีเงินตนเกิน 5,000 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1บาทตอเดือน
- กรณีเงินตนเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25ตอเดือน
สถานธนานุบาลเปนกิจการเทศพาณิชยของเทศบาลมีหนาที่เกี่ยวกับการรับจํานําสิ่งของทรัพยสินใน
วงเงินไมเกินรายละ 100,000 บาท บริการแกประชาชนผูเดือดรอนขัดสนเงินทองทุกวันจันทรถึงศุกรเปด
ใหบริการตั้งแตเวลา 08.00 - 16.00 น. สวนวันเสารเปดใหบริการตั้งแตเวลา 08.00 - 12.00 น.
สถิติรับจํานํา – ไถถอนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย
รับจํานํา
ราย
2556
2557
2558

70,540
77,585
78,428

ไถถอน

จํานวนเงิน

ราย

จํานวนเงิน

1,126,609,100
1,148,194,350
1,101,585,450

65,489
74,139
74,707

1,064,828,200
1,117,928,950
1,067,622,050

กําไร
จําหนาย
กําไรสุทธิ
ทรัพยหลุด
37,004,976.25 2,102,623 25,766,081.23
36,602,429
2,311,885 24,844,910.45
36,379,959
3,525,650 26,885,395.74
ดอกเบี้ย
รับจํานํา

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย แบงออกเปน ๑๘ ชุมชน โดยแตละชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมยอยางสม่ําเสมอ เชน การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนผลใหการพัฒนาในดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย สอดคลองกับปญหา
ความตองการของประชาชน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ถือวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด
โดยประชาชนเปนผูเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย และนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมยโดยตรง และนายกฯ
จะเปนผูเลือกรองนายก ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯ มาชวยในการบริหารงาน การบริหารของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย จึงอยูในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปวา ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ไดใหไว
กับประชาชนไดเพียงใด
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริต ที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวน
ใหญเกิดจาการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูก ารทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน
ประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตพบวายังมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงใจจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน
ขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ - จัดจาง เปน
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการ
ใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

17

5.) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือ
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต ทําใหเจาหนาที่แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว
6.) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรบการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องหมายวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
ตอบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึด
ผลประโยชนสวนรวม
7.) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากการยกยองคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา โดยมิไดมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
บานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะทอนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption perception Index - CPI)
ซึ่ งเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ประเมิ น การทุ จ ริ ต คอรั ปชั น ทั่ วโลกที่ จั ด โดยองค ก รเพื่ อ ความโปร งใสนานาชาติ
(Transparency International-IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่
35 -38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก
เปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนน
ของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดดับดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ
ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงปที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ทุ จริ ตไม วาจะเป น การเป นประเทศภาคี ภ ายใต อนุ สัญญาสหประชาชาติ ว าด วยการต อต านการทุ จริ ต
(United Nation Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งตามองคกร
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชัน เปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทย
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มาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการ
ทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3
เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชานเพื่อใหประทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสู งขึ้ นได นั้น การบริ หารงานภาครั ฐต องมี ร ะดั บธรรมาภิ บาลที่ สูงขึ้ น เจ าหน าที่ ของรั ฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปราบปรามการทุจริตผานโครงการ / กิจกกรม
/ มาตรการต างๆ ที่ เ ป น รู ปธรรมอย างชั ด เจน อั นจะนํ าไปสู ก ารปฏิ บัติอ ย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมือง
บุรีรัมย
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล
3) เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governacnce)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’ participation) และตรวจสอบ (People’
s Audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
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5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ / มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ
3) โครงการ / กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล
เมืองบุรีรัมยที่เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5 ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณ
ในการตอตานการทุจริต (Anty – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิติประจําวัน
2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย สามารถบริหารราชการ เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governacnce) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชน ที่มีความเขมแข็งใน
การเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) เทศบาลเมืองบุรีรัมย มีแนวทางในการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

สว นที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๓ ป

20

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๓ ป (พ.ศ. 2562 – 2564)
มิติ ที่ 1

ภารกิจตามมิติ

1.การสรางสังคมไม 1.1 การสรางจิตสํานึก
ทนตอการทุจริต
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

ป2563
งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

ป2564
งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

30,000.-

30,000.-

30,000.-

1.1.1 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น

1) มาตรการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.1.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม

1) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย”

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

1.1.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักที่จะไม
กระทําการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน

1) โครงการสรางเสริม
ความรูค วามเขาใจ เรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานเจาหนาที่

5,000.-

5,000.-

5,000.-

2) โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 1

ภารกิจตามมิติ
1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2.1 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ
1.2.3 สรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการปฏิบตั ิตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสรางจิตสํานึก 1.3.1 สรางจิตสํานึกและ
และตระหนักแกเด็กและ ความตระหนักในความ
เยาวชน
ซื่อสัตยสุจริต
1.3.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต
1.3.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักใหมีจติ
สาธารณะ
มิติที่ 1

รวม

1) โครงการสร า งเสริ ม ความ
ซื่อสัตยสุจริตและปลูกฝงทัศนคติ
วั ฒนธรรมที่ ดีในการต อต านการ
ทุจริต
๑)กิจกรรมสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว และ
ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน
1) โครงการสรางอาชีพ สราง
รายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
1) กิจกรรมสรางภูมิคมุ กันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชน
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
๑) กิจกรรมสรางภูมิคมุ กันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนตอตาน
การทุจริต
๑) โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่อ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5 โครงการ 3 กิจกรรม
2 มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
บาท
5,000.-

ป2563
งบประมาณ
บาท
5,000.-

ป2564
หมายเหตุ
งบประมาณ
บาท
5,000.-

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

50,000.-

50,000.-

50,000.-

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

20,000.-

20,000.-

20,000.-
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มิติ ที่ 2

ป2562

ป2563

ป2564

2.1.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

1) มาตรการแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร

งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

2.2.1 สรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามหลักคุณธรรม
ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน

1) มาตรการสรางความโปรงใสใน ไมใชงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย ไมใชงบประมาณ
ของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ภารกิจตามมิติ

2.การบริหาร 2.1 แสดงเจตจํานงทาง
ราชการเพื่อ การเมืองในการตอตาน
ปองกันการ
การทุจริตของผูบริหาร
ทุจริต
2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมายเหตุ
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มิติ ที่ 2
2.การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป2562
งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

ป2563

ป2564

งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

20,000.-

20,000.-

20,000.-

2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบตั ิใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด

1) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ
2) กิจกรรม “การพัฒนา
ไมใชงบประมาณ
แผนและกระบวนการการ
จัดซื้อจัดจาง”
๓) กิจกรรมการเผยแพร
ไมใชงบประมาณ
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ
จัดจาง

2.2.3 สรางความโปรงใส
ในการใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให
เกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ

1) กิจกรรมการจัดทําผัง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ
2) โครงการจางองคกรหรือ
สถาบันที่เปนกลาง
ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 2

ป2562
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ
บาท
2.3 มาตรการการใช
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิ 1) มาตรการลดขั้นตอนการ ไมใชงบประมาณ
ดุลพินิจและใชอํานาจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานราชการ
หนาที่ ใหเปนไปตาม
ดําเนินการเกี่ยวกับการ
หลักการบริหารกิจการ
บริการประชาชน
บานเมืองที่ดี
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวของใน
แตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่
ทําการ และในระบบ
เครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การสั่งการ อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัตริ าชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ไมใชงบประมาณ

ป2563
งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

ป2564
งบประมาณ
บาท
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 2

ภารกิจตามมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนที่
ประจักษ

2.4.1 มีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติบคุ คลทั่วไป /
พนักงานเจาหนาที่ ที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม

2.4.2 ใหความชวยเหลือ 1) โครงการยกยองเชิดชู
กิจการสาธารณะ
เกียรติบคุ คลทั่วไป /
ประโยชน
พนักงานเจาหนาที่ที่
ชวยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ
2.4.3 ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

1) โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูและเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
20,000.-

บาท
20,000.-

บาท
20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

150,000.-

150,000.-

150,000.-

หมาย
เหตุ

25

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

มิติ ที่ 2

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

2.5.2 มีการใหความ
1) มาตรการใหความรวมมือ ไมใชงบประมาณ
รวมมือกับหนวยงาน
กับหนวยตรวจสอบทั้ง
ราชการ จังหวัด อําเภอ ภาครัฐและองคกรอิสระ
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

2.5.1 ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคคลใน
องคกรไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) มาตรการ “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบตั ิราชการ”

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 2

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ภารกิจตามมิติ
2.5.3 ดําเนินการใหมี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย กรณีมี
เรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ

มิติที่ 2

รวม

1) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน
2) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรของ
เทศบาลในเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
4 โครงการ 3 กิจกรรม
10 มาตรการ

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 3
3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
3.1.1 จัดใหมศี ูนยขอมูล
1) โครงการอบรมใหความรู
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย ขอมูลขาวสารและพัฒนาศูนย
เปนการอํานวยความสะดวก ขอมูลขาวสารของทางราชการ ขอมูลขาวสารของราชการ ”
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
๑0,000.-

บาท
10,000.-

บาท
10,000.-

หมายเหตุ
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มิติ ที่ 3
3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบตั ิราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่ระเบียบ
กฎหมาย กฎขอบังคับ ที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเผยแพรใหประชาชน
ทราบ และตรวจสอบได

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท

บาท

บาท

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

-

3.1.3 มีการปดประกาศ
1) มาตรการ “กํากับติดตาม ไมใชงบประมาณ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ การเผยแพรขอมูลขาวสารของ
การปฏิบัตริ าชการที่เปน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย”
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน

หมายเหตุ
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มิติ ที่ 3

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน /
รองทุกขของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2.1 มีกระบวนการรับฟง 1)โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
ความคิดเห็นของประชาชน
รับฟงความคิดเห็นของ
ในการดําเนินการ ตาม
ประชาชน
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบตอความ
เปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
3.2.2 มีชองทางให
ประชาชนในทองถิ่นสามารถ
รองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
80,000.-

บาท
80,000.-

บาท
80,000.-

ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

-

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปน 1) มาตรการจัดการเรื่องราวรอง
ลายลักษณอักษรใหประชาชน ทุกข/รองเรียน ของเทศบาล
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ เมืองบุรีรัมย
ถึงการไดรบั เรื่อง ระยะเวลา
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข

หมายเหตุ
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มิติ ที่ 3

ภารกิจตามมิติ
3.3 การสงเริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3.1 ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดทํางบประมาณ

1) กิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลเมืองบุรีรมั ย

3.3.2 ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ

-

3.3.3 ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

มิติที่ 3

รวม

1) กิจกรรม “กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองบุรรี ัมย”
2) มาตรการ”ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2 โครงการ 2 กิจกรรม
3 มาตรการ

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 4
4. การ
สงเสริมและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4.1.1 มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
การควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) โครงการจัดทําแผน ติดตาม
และการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน

4.1.2 มีการติดตาม
1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
ประเมินผลระบบการ
การควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัตติ ามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในใหผูกํากับดูแล

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
15,000.-

บาท
15,000.-

บาท
15,000.-

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 4

ภารกิจตามมิติ
4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือ
ราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

4.2.1 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานคุคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง
โอน ยายขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง

๑) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล

4.2.2 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ
การรับ – จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ

1) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน
ของเทศบาล

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

4.2.3 สงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ

1) กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การ
จัดซื้อจัดจาง

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 4

ภารกิจตามมิติ
4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

4.3.1 สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎ
หมาระเบียบที่เกี่ยวของ
กําหนดไว

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) โครงการอมรมความรู
ดานกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน
เจาหนาที่

4.3.2 สงเสริมสมาชิก
1) กิจกรรมสงเสริมและ
สภาทองถิ่นใหมีบทบาทใน พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
การตรวจสอบการ
เทศบาล
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวของได
กําหนดไว โดยไมฝกใฝ
ฝายใด

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
30,000.-

บาท
30,000.-

บาท
30,000.-

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

หมาย
เหตุ
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มิติ ที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการมีสวน 4.4.1 สงเสริมใหมีการ
รวมของชุมชน
ดําเนินการเฝาระวังการ
(Community)และบูรณา ทุจริต
การทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต

มิติที่ 4

รวม

1) กิจกรรมสงเสริมชุมชน
เฝาระวังการทุจริต

1) กิ จกรรมบู ร ณาการทุ ก
ภาคส วนเพื่ อ ต อ ต า นการ
ทุจริต

ป2562

ป2563

ป2564

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

บาท
ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

.- 2 โครงการ 6 กิจกรรม
1 มาตรการ

หัวหนาหนวยงาน
(นายพิริยะ พลวัน)
ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย

ผูอนุมัติแผน
(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

หมาย
เหตุ
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
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36

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป นหลักสําคั ญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื่อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุก
ภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
เขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปใน
ทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวาง
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความ
หลากหลายในองค ประกอบหลั ก ของธรรมาภิ บ าลซึ่ งประกอบด วยหลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ
มีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกใน
การสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือ
วิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงจัดทํามาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย นําไปสูการปฏิบัติที่ดีตอประชาชน
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอน
และปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาทีด่ วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได
4. เปาหมาย
ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบมาตรการ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย
2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ านของพนักงานเจาหนาที่
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากร
ของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาที่ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื้อ
สัตยสุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส งเสริ มให ผูบริ หารท อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค ก ร เกิ ด ความตระหนั ก ในการปฏิ บัติ งานตาม
ภาระหนาที่ใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดใหมีการดําเนินกิจกรรม
1. ฝกอบรมสัมมนา
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564
8. งบประมาณในการดําเนินการ
๓๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
3.1 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาทีโ่ ดยมุงสัมฤทธิ์
ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสาธารณะ
3.2 ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาที่ดว ยความซือ่ สัตยสุจริต และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย พ.ศ. 2552 โดยกําหนด
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่
30 กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต
และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปน
ธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได
กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี การใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และ
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํามาตรการ
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป และ
สรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทํางานฯ
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ที่ตองยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน
5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบมาตรการ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประมวลจริ ย ธรรมของข า ราชการการเมื อ ง ฝ า ยบริ ห าร ฝ า ยสภาท อ งถิ่ น และฝ า ยพนั ก งาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัตติ นตามประมวลจริยธรรมขององคกร
ไมนอยกวารอยละ 90
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาลเมืองบุรีรมั ย
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบต อกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่ งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้ เปนการกระทําความผิ ดทาง
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดย
คํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาทีล่ ะความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจาํ กัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใช
รูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอาํ นาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ
ผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
ดังนั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนเพื่อปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
2. เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน
4. กลุมเปาหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหความเสีย่ งเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับ
ซอน
2. ประชุมคณะทํางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปองกันการมีผลประโยชนทับซอน ทั้งในสวนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงาน
4. จัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
5. จัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและใชแอป
พลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ
6.จัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
5,๐๐๐.-บาท / ปงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุ ค ลากรมี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บการป อ งกั นผลประโยชน ทั บ ซ อ น โดยได รั บ เกี ย รติ บั ต ร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรทั้งหมดในองคกร
2. คูมือเกีย่ วกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการมีผลประโยชนทับซอน
3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางเสริมความซื่อสัตยสุจริตและปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดใี นการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุงสูการ
เปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยตองไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกว่ํารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต เพื่อเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแก
ภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแกประชาชน
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ
2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต
3. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
๕,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ
2. มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมี ความรูค วามเข าใจและมี ค วามตระหนั ก รวมกั นในการต อต านการทุ จริตไม นอ ยกว า
รอยละ 80
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 6
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว
และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมา
มีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไม
ของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยาง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อ
ประโยชน 4 อยาง”ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ
ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกัน
อนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชน
สาธารณะ
2. เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได
3. เพื่อเปนการสรางความสามัคคี และสรางอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิม่ มากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกตนไมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมยจํานวน 18 ชุมชน โดย
ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน
2. ประชาชนมี สวนรวมในการดู แล อนุ รักษ ฟ นฟู สภาพแหล งน้ํา คู คลอง ที่ เสื่ อมโทรมในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 18 ชุมชน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย บูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและแหลงน้ํา คู คลอง ในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดอบรมผูเขารวมกิจกรรมพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงาน
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุม พิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน
4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชนสาธารณะ เขารวมกลุมอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได
3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดํ าริของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หัวฯ ได ท รงเล็ งเห็ นสภาพความเป นอยู ที่ย ากจนของราษฎร พร อมทั้ งได
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผู
ประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความ
กินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การ
แกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง
โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
เทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย
โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
1. สงเสริมอาชีพเพิ่มรายไดใหประชาชนในชุมชน
2. สรางความรูความเขาใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
๕0,0๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูเขารวมโครงการมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและสามารถสรางรายไดใหตนเอง
2. ผูเขารวมโครงการเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 8
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณดาน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึก
ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6)
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
เทศบาลเมืองบุรีรัมยพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่
ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝง
จิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความ
รับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ใหการอุดหนุน
3.ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ
4. ติดตามการดําเนินการ
4. สรุปผลการดําเนินการ
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7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.มีการนําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่
อปท. ใหการอุดหนุน
2. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริตมีภูมิคุมกันทาง
สังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 9
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ
ใหมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงที่เด็กและเยาวชนที่จะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมใหเยาวชนมีความ
ตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
เด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหเกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของ
ชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมเด็กและเยาวชนตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม
แนวทางในการดําเนินการ
2.จัดประชุมคณะทํางานฯ
3.ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กําหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. เด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80
2. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต
และเสียสละเพื่อสวนรวมเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน น้ํา ปาไม แรธาตุ ซึ่งนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหามลพิษสิ่งแวดลอมมีมากขึ้น ทํา
ใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษยที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญ และตองไดรับการพัฒนาทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีที่จะเปนกําลังในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และปญหาที่จะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการเยาวชนสัมพันธ เพื่อ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อเป นการปลู ก และปลุ ก จิ ตสํ านึ ก ให แก เ ด็ กและเยาวชน มี ค วามตระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนสมบัติของชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน
4. เปาหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
แหลงเรียนรูธรรมชาติที่กําหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมเพือ่ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
6.2 ประสานงานวิทยากรที่มีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
6.4 ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว
6.5 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
๒๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเกิ ด
จิตสํานึกที่จะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนสมบัติของชาติ
3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 11
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนายกเทศมนตรีเมืองบุรรี ัมย
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ซึ่งมุงสู
การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ
ตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติซึ่งปจจุบันมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,852 แหงซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและ
เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิน่
เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในระดับทองถิ่น
เองเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยไดยึดถือหรือมีความมุงมั่น
ที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชนผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนายกเทศมนตรีดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของคณะผูบริหารเทศบาลอยางเห็นเปน
รูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2.เพื่อประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย สูการรับรูของ
สาธารณชน
4. เปาหมาย
1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบ ริหารเทศบาลเมืองบุรีรมั ย
2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปองกันการทุจริตและตานการทุจริต
2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. จัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน
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5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตติ ามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรมั ย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม
2. แผนปฏิบัตกิ ารปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 12
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน
การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ
จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได
ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางาน
ได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหารให
ปรากฏชัดเจน
2. เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม
3. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส
4. เพือ่ ใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบไดและปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบียบ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ)
5. พืน้ ที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบตั ิในการทํางานทีโ่ ปรงใส ตรวจสอบได
4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร
5. ประกาศเผยแพรมาตรการ
6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรมั ย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2.แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระบียบ
3. กลไกใหเจาหนาทีส่ ามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส
4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 %
5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 80%
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 13
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตอง
ทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่ง
เปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหน าที่ สงผลใหระบบการให บริการภาครัฐเสื่ อม
ประสิทธิภาพ
เพื่ อประโยชน สุขประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิ จการบ านเมื องที่ ดี ตามพระราชกฤษฎี กาว าด วย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการ
เพื่อให เกิ ดประโยชนสุขของประชาชนและเกิ ดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิ จของรั ฐ ไม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิ นความจําเป น
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อใหการบริหาร
ราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม
สรางเงื่ อนไขขั้ นตอนที่ มีค วามยุ งยาก จึ งจํ าเป นต อ งมี มาตรการออกคํ าสั่ งมอบหมายของนายกเทศมนตรีเ มื องบุ รีรัมย
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย และหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน
2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ
2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ
2. คําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 14
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรร
มาภิบาล
ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิ น งบประมาณ การจั ดหาพั สดุ การใชประโยชน ใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง
3. เพื่อสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.จัดประชุม
2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน
3.ประชุมคณะทํางาน
4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ
5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ
6.กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย เพื่อปรับปรุงแนวทางใน
การดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มี มาตรการป อ งกั นและกํ ากั บติ ด ตามการใช จายงบประมาณที่ ไ ม สมควร ผิ ด วั ต ถุ ประสงค ไม มี
ประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง
2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกรผานชอง
ทางการประชาสัมพันธขององคกร
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 15
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน
2. เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3. เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและเกี่ยวของในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน
2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจางในฐานขอมูล
3. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจาง
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางเสนอผูบริหารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
6. เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ
2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจางเพื่อ
ปองกันการใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

59

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 16
1. ชื่อกิจกรรม : กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิ น งบประมาณ การจั ดหาพั สดุ การใชประโยชน ใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความสําคัญ เพื่อปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอื้อประโยชนใหกับพวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมยทุกโครงการ
3. วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางรายโครงการ
2. เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมยที่ดําเนินการตาม
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวของ จํานวน 4 ชองทาง
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทางเว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นครบทุกโครงการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 17
1. ชื่อกิจกรรม :

กิจกรรมการจัดทําผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองบุรีรัมยบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการ
รวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนศูนยบริการประชาชน
ในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา
และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบ
บริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมยยังตองบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดาน
การสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด
การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ตองคํานึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามแตละภารกิจใหประชาชนไดรบั ทราบ สรางความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัตอิ ยางยุติธรรม เสมอภาค
2. เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ และนําผลมาปรับปรุงในการ
ใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อยางยุติธรรม เสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย
6. วิธีดําเนินการ
1.ผูบริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพื่อสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแตภารกิจงาน
บริการสาธารณะ
2. ประชุมสวนที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปรงใส ยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได
3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ กําหนดใหมีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ
อยางชัดเจน และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ
4. ประกาศเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ เว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธอื่นๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบไดอยางทั่วถึง
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5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใหผูบริหาร
และประชาชน รับทราบ เพื่อเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงในการใหบริการ
6. ประชุมสวนที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการปรับปรุงการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแตละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจตอ
สาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจของตอคุณภาพการใหบริการ รอยละ 80
3. ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 18
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการลดขัน้ ตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบ
กับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาว
อยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนไปตามหลักการ
บริหารกิ จการบานเมืองที่ ดีเ กิดประโยชน สุขตอประชาชน เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ตอภารกิจขององค กร เกิดความความโปรงใส
ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงไดจัดทํามาตรการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทํามาตรการการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การใชดุลยพินจิ และใชอํานาจหนาที่ของบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่เทศบาลเมืองบุรีรัมยตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ
ใหเปนปจจุบัน
1) ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
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4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
5.ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ.
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใชในการใหบริการ
2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 19
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น เพื่อ
เปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถใน
การที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในเทศบาลเมืองบุรีรัมย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
3. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในเทศบาลเพื่อกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในเทศบาล รับทราบ
3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ เปดเผยตอสาธารณชน
4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่ไดรับมอบมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มี ก ารกระจายอํ านาจการตั ด สิ นใจเกี่ ย วกั บการสั่ ง อนุ ญาต อนุ มัติ ปฏิ บัติร าชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในเทศบาล และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพิ่มมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลทั่วไป พนักงานเจาหนาที่ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมอาจสงผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพี้ยนไปทําใหเกิดปญหาขึ้นอยางมากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคมเปนตนแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงจัด
ใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม เพื่อสงเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เพื่อการปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม อัน
เนื่องมาจากแนวคิดที่วา ความดี ความซื่อสัตยสุจริตและคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุข
รมเย็นรวมกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกย องเชิดชู เกียรติแกบุคคลทั่ วไป หรือพนั กงานเจ าหน าที่ที่มีความซื่ อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
2. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปนกุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมีคานิยม ยกยอง
เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอยกวา
10 คน/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานฯ
2. ประชุมคณะทํางาน
-กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก
4. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ
5. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
6. เชิญบุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสตางๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จํานวนพนักงานเจาหนาที่/บุคคลทั่วไปที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลทั่วไป พนักงานเจาหนาที่ที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่
ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
เทศบาลเมืองบุรีรัมยจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ
เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมัน่ ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
4. เปาหมาย
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป
6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของบุคคลที่
เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและเชิดชูเกียรติบุคคลทีด่ ํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ทรงมีพระ
ราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวน
ผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิต
สูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายใน
ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และวิธีการการดําเนินชีวิตในครัวเรือน จึงไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาแหลง
เรียนรูและคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใช
จายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตตามแนว
พระราชดําริ และถายทอดใหแกเกษตรกรอื่นที่สนใจ
4. เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
3.ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ และแตงตั้งใหเปนวิทยากรอบรมใหความรูเ มื่อมีการรองขอ
4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชน
ตอไป
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
150,000.- บาท / ปงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรรี มั ย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 23
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น และการใช
จายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการดําเนินการบริหารจัดการตางๆ
ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไม
โปรงใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับได
ของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ
ทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตอง
สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดแนวทาง
ในการปฏิ บัติราชการด วยความซื่อสั ตย สุ จริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ านเมืองที่ ดี เพื่ อเป นการพั ฒนาวิ ธีการ
ดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมหนวยงาน
2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี้
- หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูมาใชบริการ
- หามปฏิบัติหนาที่เอื้อประโยชน หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดและพวก
พอง
- ตองปฏิบัติหนาที่ใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค
3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครั้งตอป
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
6.รายงานผลตอผูบริหารเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร
- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 24
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมยจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและ
องคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน
LPA
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานัก / ทุกกอง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 25
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย รวมถึง
จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมยขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
2. เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน
3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปน
ธรรม
4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมยให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้น ตามคูมือ
ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 26
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
เพื่ อให การดํ าเนิ นการรับเรื่องร องเรียนเป นไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไ ขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาล
เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได สรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายใหแกประชาชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส
2. เพื่อมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนของบุคลากรในเทศบาล รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรมั ย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. กํ าหนดมาตรการกํ ากั บการดํ าเนิ นการเกี่ ย วกั บเรื่ องร อ งเรี ย นกล าวหาบุ ค ลากรในเทศบาลให มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในขั้นตอนตางๆ ดังนี้
- กระบวนการขั้นตอนลงโทษ
- กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําความผิด
4. กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในเทศบาล
5. เผยแพรมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาล ใหสาธารณะ
ชนทราบ
6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรใน
เทศบาลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปน
ระบบ โปรงใส
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรรี ัมย เพิม่ มากขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรบั ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดใหมีการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการเพื่อใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
2.เพื่อมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน
4. เพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการผานศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองบุรีรัมยที่
ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
1.จัดตัง้ คณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อดําเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร
3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาทีอ่ บรมใหความรูแกประชาชน
4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อ
ชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ําเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือระบบ
Call Center
6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
7.จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีขอมูลที่
ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน
2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธและประชาชนมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 28
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรมั ย
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารของเทศบาลได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพื่อกํากับให
หนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว รวมทั้งจัดให
มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตริ าชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพื่อสงเสริมบทบาทการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดไว
2. เพื่อกํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย
ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนด
2. กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. ประชุมคณะทํางานฯ
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลตอสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง
- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
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2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ
ตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพื่อเปนประโยชนตอประชาชน
3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล
4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน
2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยาง
ชัดเจน
3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา
เทียมโดยใหประชาชนกลุม องคกรชุมชนเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็นความ
ตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูร วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน รวมตัดสินใจรวมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้นเพื่อจะไดมีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
4. เพื่อนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม
6. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม
2. จัดเวทีประชาคม
3. สรุปขอมูลที่ไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สรุปป ญหา ข อเสนอแนะที่ ไ ด จากการจั ด ประชาคม เพื่ อกํ าหนดกิ จกรรมโครงการไว แผนชุ มชน
แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป เสนอตอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
๘๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดเวทีประชาคม
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. เกิดเครือขายภาคประชาชน
4. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกขและ
เรื่องรองเรียนของประชาชนเพื่อเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการ
ของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการ
จัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว
เปนธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนใหประชาชน
รับทราบอยางทั่วถึง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองบุรรี ัมย ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. เปาหมาย
1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหสามารถตอบสนองความตองการ
หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล
2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล เพื่อกํากับติดตามการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยาง
เหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
- กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล
- กํากับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน
และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง
- กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยาง
ชัดเจน
- กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ
- กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
- กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตาม
ผลไดดวยตนเอง
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4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหทุกหนวยรับทราบ
และเปดเผยตอสาธารณชน
5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
7.รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. มีการแตงตั้งเจาหนาที/่ หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องรองเรียน
4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมทั้งมีชอ งทางใน
การติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
5. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่กําหนดไว
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 31
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรมั ย
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเปนการส งเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิ จการขององคกรปกครองส วนท องถิ่ น ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนั บสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จั ด ประชุ มคณะกรรมการชุ มชน เพื่ อ คั ด เลื อ กผู แทนประชาคมในการเป นคณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น
2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
4. หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไป
6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน
7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ผูบริหาร
และสาธารณชน ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและมีชองทาง
ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ
2. เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 32
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรมั ย
2. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะ
สงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลจึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุง
แกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได
3. เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน
(2) ผูแทนสมาชิกสภา
(3) ผูทรงคุณวุฒิ
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)

2 คน
2 คน
2 คน
เ ป น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด
เปนผูชวยเลขานุการ
(6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
เปนผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลปละ 2 ครั้งเปนอยางน อย แล วเสนอผลการ
ประเมินใหนายกเทศมนตรีทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลสําหรับ
ผลการปฏิบัติราชการประจําป
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามทีน่ ายกเทศมนตรีมอบหมาย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

86

5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน
7. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาดําเนินการตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒.ประชาชนไดมสี วนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง
ๆ ในแผนพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผน ติดตาม และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร รวมทั้งการเปน
ผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคาอีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปน
ขัน้ ตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจําทําแผน ติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหมีมาตรฐาน ให
สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ อันจะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติ
มิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
2. เพื่อเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากร
ขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร
3. เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริตลดโอกาสความรายแรงและความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของ
งาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และใหมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วา
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด
เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
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5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพื่อนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
15,000.- บาท / ปงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน
๕. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 34
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกทีส่ ําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิ บัติ ให ถูกต อ งตามระเบี ยบหรือ กฎเกณฑ ที่ท างราชการกํ าหนดไว ซึ่ งไม ครอบคลุ มถึ งการจั ดการด านอื่ นๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได
ระบบการควบคุมภายในที่ดคี วรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดาน
อื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองบุ รีรัมยเป นไปอย างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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๖.เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและ
สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่
เสร็จตามกําหนดเวลา
2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
๓. ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ
80 ในระดับมาก)
๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 35
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม
2. เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแตงตั้ง การโอน ยาย
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาล
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาลฯ
กอน
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง เทศบาลไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพือ่ ความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
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การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่ อนขั้ นเงิ นเดือน มี การนํ าข อมู ลมาใชประกอบการตั ดสิ นใจ เพื่ อประกอบการพิ จารณาความดี ความชอบ เชน ข อมู ล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และ
ขอมูลการลา เปนตน
- นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกเทศมนตรีออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย างชัดเจน พรอมทั้ งเปดเผยข อมู ลขาวสารการบริหารงานบุคคลต อ
สาธารณชน
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาว
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 36
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ
เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาล สงผลใหเกิดการใชงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
2. เพื่ อเผยแพร ขอมู ลการบริหารงบประมาณ การจั ดซื้ อจั ดจ าง รายรับ – รายจ ายของเทศบาลต อ
สาธารณชน
4. เปาหมาย
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินการ
- รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
ประกาศการจัดซื้อ จัดจาง
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจาง
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
รายรับ – รายจายของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยกําหนดใหมีภาคประชาชนเขารวม
สังเกตการณ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูล
ขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองบุรรี ัมย
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ – รายจายของเทศบาลตอสาธารณชน
และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ
2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงินของ
เทศบาลทําใหเกิดความโปรงใส
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 37
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึงไดดําเนินการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตองจัดใหมขี อมูลขาวสารการดําเนินโครงการและ
การใชงบประมาณ เพื่อสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหาร
ราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจางของ
เทศบาล
2. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวของกับการพัสดุใหแกประชาชน
3. เพื่อเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และที่ทําการ
เทศบาล
4. เปาหมาย
เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขัน้ ตอนตอสาธารณชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไปและผูเขารวมสังเกตการณเกี่ยวของกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สาํ คัญทุกขั้นตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และ
ที่ทําการเทศบาลเมืองบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจางใน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564)

96

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
พนักงานและลูกจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ
ประสบการณ หรือ ขาดความรู กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คํ าสั่ ง เงื่ อนไข และหลั ก เกณฑ ตางๆ ที่ มักมี การปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ
เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทํา
ผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่พนักงานเจาหนาที่ สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร
ทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งไมตองเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดาน
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารสมาชิกสภาทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหพนักงานเจาหนาทีไ่ ดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ใหมีความพรอมในองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการ/แผนงาน
2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจาหนาที่
3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
๓๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. พนักงานเทศบาล พนักงานจาง มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 39
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาในภารกิจการ
ตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ
ที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต
เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาลใชสําหรับการประชุม
2. จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. แตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การ
จัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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10. ผลลัพธ
1. สมาชิกสภาเทศบาลมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง
ไปตามระเบียบ กฎหมาย
2. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 40
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค านิ ย มและวั ฒนธรรมของสั งคมไทยในป จจุ บัน เป นป ญหาและอุ ปสรรคสํ าคั ญในการป อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวกพองดีกวา
สวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึง
ความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอยถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปที่
ไดรับผลตอบแทนคุมคา หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มัก
เกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูก ารตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชนรวมถึงสงเสริมสิทธิ
ในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมองคความรูใ นการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน
2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
1.จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ และเผยแพร อ งค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ต อ ต า นการทุ จริ ต ผ า นช อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ เว็บไซตของ
หนวยงาน
2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงาน
3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต
5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธของ
หนวยงาน อยางนอย 3 แหง
2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 41
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปญหาการทุ จริ ตเป นป ญหาที่ สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่ นคงของประเทศ
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่
จะป องกันและปราบปรามการทุจริ ตอยางจริงจั งและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริต
การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต เพื่อรวมสรางกลไกให ทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิ ด
เครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตาน
ทุจริต
2. เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาล
2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริตรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาล
3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน
5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต
6. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต
2. เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต
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ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562 – 2564)
************************************
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบตามข อ เสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีได
สั่งการใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภาครัฐ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562 – 2564) จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562 – 2564) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย และใชเปนแนวทางในการ
กําหนดทิศทางในการบริหารเทศบาลตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

( นายกมล เรืองสุขศรีวงศ )
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ที่อยู : 9 ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพ ท 044602345 โทรสาร 044611396
เว็บไซต www.buriramcity.go.th

