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คํานํา 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรุงความเจริญกาวหนา      การ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ซึ่งปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง  
ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง  โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  จึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานภาครัฐ   ซึ่ง
เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขัน   กับตางประเทศได
อยางทัดเทียม  ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมกัน  โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต  รับผิดชอบ  
มีวินัย  ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกตองรวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา 

   เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว  บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จึงได 
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ  256๒ – 2564 
ขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  
และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศนกําหนดไว   
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดรับการจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองบุรีรัมย  จังหวัด
บุรีรัมย  พุทธศักราช  2479  ซ่ึงไดตราข้ึนไว  ณ  วันท่ี  11  กุมภาพันธ 2479  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลท่ี  8  ซ่ึงมี  พ.อ. พหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี  โดยไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลม   53  ตอนท่ี   62  วันท่ี  14   กุมภาพันธ  2479      

  ตอมาเม่ือทองถ่ินเจริญข้ึนมีชุมชนอยูหนาแนนท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาลท่ีตอเน่ืองกัน 
สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม   เพ่ือขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบํารุงทองถ่ินจึงไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย   พ.ศ. 2504  ลงวันท่ี  30  เมษายน  2504  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช    รัชกาลปจจุบัน  มีจอมพลสฤษด์ิ    ธนะรัชต  เปน
นายกรัฐมนตรี  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม  78  ตอนท่ี  40  วันท่ี  9  พฤษภาคม  2504   มีเน้ือท่ีรวม  
6  ตารางกิโลเมตร  สืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลในเมืองท้ังหมดของอําเภอเมืองบุรีรัมย 

ตราสัญลักษณประจําเทศบาล 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีตราประจําเทศบาลเปนรูปศีรษะชางและพานรัฐธรรมนูญซ่ึงมี
ความหมาย  ดังน้ี 

 

 

 

   รูปศีรษะชาง   ชางถือเปนสัตวมงคลคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณอีกท้ังในสมัยกอนจังหวัด
บุรีรัมยเปนปาสวนใหญ  มีชางเปนจํานวนมาก  และราษฎรไดจับชางมาใชงาน  ชางจึงเปนสัตวท่ีมีความสําคัญ
แกทองถ่ินมาก 
   พานรัฐธรรมนูญ   แสดงถึงเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
   ดวยเหตุน้ีเทศบาลจึงกําหนดดวงตราเปนรูปศีรษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ 
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สวนที่ 1สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
1. ดานกายภาพ 

 ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมยต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมย  
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด   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 ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลชุมเห็ด 
  ทิศใต ติดตอกับตําบลอิสาณ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลอิสาณ 
  ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลอิสาณ 
สภาพภูมิอากาศฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดูคือ 
ฤดูรอนเร่ิมต้ังแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาวเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ 
        2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครองเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ตําบล คือ ตําบล 
ในเมือง (ท้ังตําบล)  อ.เมืองบุรีรัมย จ. บุรีรัมยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด   6.0   ตารางกิโลเมตร 
การเลือกตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย แบงเขตการเลือกต้ังออกเปน 3 เขต แตละเขตประกอบดวยสมาชิกสภา
เทศบาลเขตละจํานวน 6 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 18 คน 
 

ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2556 
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2556 

 
การเลือกตั้ง จํานวน 

ผูมีสิทธ ิ
จํานวนผูไปใชสทิธ ิ

ออกเสียง 
บัตรด ี บัตรเสีย บัตรไมประสงค 

ลงคะแนน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

นายกเทศมนตรี 
 

18,018 8,094 44.92 5,573 68.85 442 5.46 2,079 25.69 
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ขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย เม่ือวนัที่ 3 มีนาคม 2556 
ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่26 มีนาคม 2556 

 

การเลือกตั้ง จํานวน 
ผูมีสิทธ ิ

จํานวนผูไปใชสทิธ ิ
ออกเสียง 

บัตรด ี บัตรเสีย บัตรไมประสงค 
ลงคะแนน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 
5,900 3,253 55.14 2,775 85.30 159 4.89 319 9.81 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  2 

6,337 3,556 56.11 2,959 83.21 178 5.01 419 11.78 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต  3 

5,718 3,589 62.77 3,164 88.16 136 3.79 289 8.05 

 

 

      3. ประชากร 
ตารางแสดงจํานวนประชากรความหนาแนนของประชากร 

อัตราการเกิดอัตราการตายการยายเขาการยายออกในเขตเทศบาล  (ป 2551 – 2558)  
 
 

ป พ.ศ. 
จํานวนประชากร 

จํานวน
ครัวเรือน 

พื้น
ที ่

อัตรา 
การเกิด 

อัตรา 
การ
ตาย 

อัตรา
การ 

ยายเขา 

อัตรา 
การ 

ยายออก 

ความ
หนาแนน 

(คน/ตร.กม) 
ชาย หญิง รวม 

2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

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 

12,062 
12,220 
12,414 
12,694 
13,218 
13,448 
13,143 
13,235 

6  
ตร.
กม. 

5,794 
6,217 
6,411 
6,876 
6,825 
6,469 
6,748 
6,589 

139 
132 
147 
160 
136 

1,389 
2,220 
2,208 

1,881 
1,770 
1,714 
1,406 
1,634 
1,357 
2,543 
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 

 
 

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร 
 
4. สภาพสังคม 
 ชุมชนในเขตเทศบาลมีจํานวน 18 ชุมชน ไดแก 
  1. ชุมชนชุมเห็ด 
  2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ 
  3. ชุมชนหนองปรือ 
  4. ชุมชนประปาเกา 
  5. ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 
  6. ชุมชนบุลําดวนเหนือ 
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  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 มีดังน้ี 
 สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมยจํานวน 3 แหง 
  - โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา” 
  - โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” 
  - โรงเรียนเทศบาล 3  
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1จํานวน 2 แหง 
  - โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย 
  - โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป) 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ี 32 จํานวน 1 แหง 
  - โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 
 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง 
  - โรงเรียนฮ่ัวเค้ียว 
  - โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 
  - โรงเรียนอนุบาลธีรา 
 สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แหง 
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 แหง 
  - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางพระอารามหลวง 
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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. โรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 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 

 ท่ีมา : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย) 
1. อัตรากําลังเจาหนาท่ีจํานวน29 คน 
2. รถดับเพลิงชนิดถังนํ้าในตัวพรอมอุปกรณขนาดบรรจุ 2,000 ลิตรจํานวน 3คันขนาด 

บรรจุ 4,000 ลิตร  จํานวน1 คัน 
3. รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงพรอมอุปกรณขนาดบรรจุ 5,000 ลิตรจํานวน 2 คันขนาดบรรจุ 

4,000 ลิตรจํานวน 1 คัน  
4. เคร่ืองตัดถางชนิดไฮดรอลิคจํานวน 1 เคร่ือง 
5. เคร่ืองสูบนํ้าขนาด 3 น้ิวจํานวน1 เคร่ือง 
6. เคร่ืองเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง (อยูท่ีต้ังและประจํารถดับเพลิง) จํานวน 20 เคร่ือง 
7. เคร่ืองเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหงพรอมตู (ตามยานชุมชนและสถานท่ีราชการสังกัด 

เทศบาลเมืองบุรีรัมยท่ีมีความเส่ียงภัย) จํานวน 12 เคร่ือง 
8. เคร่ืองชวยหายใจแบบอัดอากาศ (ชุด SCBA) จํานวน 4 ชุด 
9. ชุดผจญเพลิงประกอบดวยเส้ือรองเทาหมวกจํานวน 2 ชุด 
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10. ชุดดับเพลิงประกอบดวย เส้ือคลุมถึงเขา รองเทา หมวก จํานวน 29 ชุด  
11. รอกชวยชีวิตความยาว 60 เมตรจํานวน1ชุด 
12. เคร่ืองอัดอากาศ (อัดอากาศใหเคร่ืองชวยหายใจ) จํานวน1เคร่ือง 
13. เคร่ืองระบายควันจํานวน 1 เคร่ือง 
14. แหลงนํ้าดับเพลิงธรรมชาติจํานวน 7 แหง 
15. เคร่ืองกําเนิดไฟฟาจํานวน 1 เคร่ือง 
16. เปลพยาบาลจํานวน 1 เปล 
17. สมาชิกอปพร. เทศบาลเมืองบุรีรัมยจํานวน 184 คน 

ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

      5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 โทรคมนาคม/การสื่อสาร  
 ในเขตเทศบาลมีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  1  แหง  สําหรับดานโทรคมนาคมอยูในความรับผิดชอบของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย(ทศท.)  และการส่ือสารแหงประเทศไทยโดย (กสท.)  โดยองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยรับผิดชอบระบบโทรศัพทในสวนบริการส่ือสารขอมูล  ระบบวิทยุและระบบโทรศัพทท่ัวไป
ภายในประเทศ   สวนการส่ือสารแหงประเทศไทยจะรับผิดชอบเก่ียวกับระบบโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ  
สวนระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูในความรับผิดชอบของท้ังองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและ
การส่ือสารแหงประเทศไทย 
  สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศนในพ้ืนท่ี 
  1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยระบบ เอ.เอ็ม. ต้ังอยูท่ีถนนนิวาส  ขางโรงเรียน
บุรีรัมยพิทยาคม  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
  2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  ระบบ  เอฟ.เอ็ม.  ต้ังอยูท่ีถนนจิระตรงขาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
  3.  ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 

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. ไฟสัญญาณจราจรท่ีรับถายโอนจากกรมทางหลวงจํานวน1จุดคือ ถนนจิระ  

ขอมูลเสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

ประเภทถนน 
จํานวนเสนทาง

(สาย) 
ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

สภาพถนน 
ใชได 
(สาย) 

ชํารุด 
(สาย) 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 157 48.253 157 - 
แอสฟลทติก (ถนนเทศบาล) 3 0.634 3 - 
แอสฟลทติก (ถนนถายโอนจากกรม
ทางหลวง)/รับถายโอน) 

2 2.330 2 - 

ลูกรัง, หินคลุก, ดิน 5 0.675 5 - 
รวม 167 51.892 167 - 

 

ที่มา : กองชางเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

  การประปา 
   เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตบริการนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย ซ่ึง
ใหบริการนํ้าประปาไดครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีเทศบาล    โดยผลิตนํ้าประปาได  28,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน   
และมีปริมาณการใชนํ้าประปาเฉล่ีย 25,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  มีหวยจระเขมากเปนแหลงนํ้าดิบท่ีใชผลิต
นํ้าประปาและมีหวยตลาดเปนแหลงนํ้าดิบสํารอง 
  ไฟฟา 
      เทศบาลเมืองบุรีรัมยอยูในเขตพ้ืนท่ีใหบริการไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมยโดยพ้ืนท่ี
ใหบริการไฟฟาครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 
 
     6. ระบบเศรษฐกิจ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจ  
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีชุมชนยอยท้ังหมดจํานวน18  ชุมชน  โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสานกันของ

ลักษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดวยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดวยกันอยางหลากหลายไมวาจะเปนดาน
อาชีพ ฐานะหรือรายได 

ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกิจ ตลาด รานคา ท่ีมีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูกันอยางหนาแนนเปนชุมชนท่ีไดรับบริการดานตาง  ๆอยางท่ัวถึง  
ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประกอบดวย กลุมคนท่ีมีอาชีพรับจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ   บานเรือน
สวนใหญจึงเปนบานสําหรับพักอาศัย บานเชา หอพักและเปนท่ีต้ังของสถานท่ีราชการ  

การพาณิชยกรรมและบริการ    
- สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

1. ธนาคารจํานวน 15 แหง 
2. โรงแรมจํานวน 10 แหง 
3. สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงจํานวน 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. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพจํานวน 32 ประเภท 345 แหง 
2. สถานท่ีจําหนายและสถานท่ีสะสมอาหาร 

- พ้ืนท่ีมากกวา 200 ตารางเมตรจํานวน 38 แหง 
- พ้ืนท่ีนอยกวา 200 ตารางเมตรจํานวน 734 แหง 

3. สถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทแตงผมจํานวน 140 แหง 
4. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะหนาโรงเรียนจํานวน 88 แผง จุดอ่ืน  ๆจํานวน 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 
   - ประเพณีทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหมในเดือนมกราคม 
   - ประเพณีสงกรานตและสมโภชศาลหลักเมืองในเดือนเมษายน 
   - ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม 
  - ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน 
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ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
   - ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมยอยูภายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมาต้ังอยูชุมชน 
ตลาดสด 
  - สระนํ้าศักด์ิสิทธ์ิวัดกลางพระอารามหลวงต้ังอยูชุมชนตลาดสด 
  - ศาลเจาแมบัวลอยต้ังอยูชุมชนหลักเมือง 
  - พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมธีราราม ต้ังอยูชุมชนหนาสถานีรถไฟ 
         8.  กีฬา นันทนาการและการพักผอนการทองเที่ยว 
   ลานกีฬา/สนามกีฬา  
   - ลานกีฬาสวนรมยบุรี 
  - ลานกีฬาชุมชนวัดอิสาณ 
   - ลานกีฬาชุมชนหลักเมือง 
   - ลานกีฬาชุมชนฝงละลม 
   - ลานกีฬาชุมชนหนองปรือ 
   - ลานกีฬาชุมชนสะพานยาว 
   - ลานกีฬาโรงพยาบาลบุรีรัมย 
   - สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
   - สนามกีฬาโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม 
   - สนามเทนนิสเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
   - สนามแบตมินตันเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
   - สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 
   - สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 
   - สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 
  - โรงพลศึกษาของการกีฬาแหงประเทศไทย 
  สระวายน้ํา 
     -  สระวายนํ้าองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย 
  นันทนาการและการพักผอน 
    - หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองบุรีรัมย  
    - หองสมุดรถไฟ  
    - หองสมุดสถานศึกษาตาง  ๆ 
    - สวนหยอมบริเวณสามแยกตนสัก  
    - สวนหยอมบริเวณสามแยกหนาวัดอิสาณ 
    - สวนหยอมบริเวณขางบานพักนายอําเภอเมืองบุรีรัมย 
    - สวนสาธารณะหนองปรือ 
    - สวนสาธารณะหนาสถานีรถไฟ 
    - สวนสาธารณะสวนรมยบุรี 200 ป 
    - สวนสาธารณะขางหองสมุดประชาชน 
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       - พ้ืนท่ีสีเขียวริมคลองละลมท้ัง 6 ลูก  
    - พ้ืนท่ีสีเขียวริมถนนนิวาศและริมถนนธานี 
    - พ้ืนท่ีสีเขียวเกาะกลางถนนนิวาศและเกาะกลางถนนจิระ 
    - สวนสาธารณะบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมยหลังเดิมริมคลองละลมลูกท่ี 1 
 ที่มา : กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

      9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดแก 

 1.คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ต้ังอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีลักษณะเปนรูปวงรี มีความกวางเฉล่ีย 80   
เมตร ยาวประมาณ 2,500เมตร ลอมรอบเมืองเกาบุรีรัมย (เมืองแปะ) มีพ้ืนท่ีรวม 179 ไร 2 งาน12 ตารางวา  
แบงตามสภาพปจจุบันเปน  6  สวน หรือ  6  ลูก  ตามแนวถนนท่ีตัดเขาเมืองช้ันใน  ดังน้ี 
   - ลูกท่ี 1 กวาง 50 เมตร ยาว 320 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 48,000 ลบ.ม. 
   - ลูกท่ี 2 กวาง 100 เมตร ยาว 180 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 54,000 ลบ.ม. 
   - ลูกท่ี 3 กวาง 90 เมตร ยาว 110 เมตรคิดเปนพ้ืนท่ี 29,700 ลบ.ม. 
   - ลูกท่ี 4 กวาง 50 เมตร ยาว 1,250 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 187,500 ลบ.ม. 
   - ลูกท่ี 5 กวาง 70 เมตร ยาว 230 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 48,300 ลบ.ม. 
   - ลูกท่ี 6 กวาง 90เมตร ยาว 350 เมตร คิดเปนพ้ืนท่ี 94,500 ลบ.ม.  
          2. สระนํ้าศักด์ิสิทธ์ิวัดกลางพระอารามหลวง คิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าประมาณ 16,000 ลบ.ม. 

3. สระหนองปรือคิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าประมาณ10,000 ลบ.ม. 
ที่มา : กองชาง   เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

น้ําเสีย 
1. ปริมาณนํ้าเสีย    7,600   ลูกบาศกเมตรตอวัน  
2. ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีใชเปนแบบเติมอากาศ   1   แหง 
3. นํ้าเสียท่ีบําบัดได จํานวน 7,600 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
4. คา BOD. ของนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวไมเกิน 20 mg/l 

ขยะ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและปริมณฑล 

          1. ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 59 ตัน/วัน  
 2. ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 41ตัน/วัน 
          3. รถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะ 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. ขยะท่ีเก็บขนได จํานวน 41 ตัน / วัน    
 5. ขยะท่ีกําจัดได จํานวน 41 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีฝงกลบอยางถูกสุขาภิบาล 
 6. ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีกําลังใช จํานวน 100 ไร ต้ังอยูท่ี ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย หางจากเขต
เทศบาลเปนระยะทาง 16 กิโลเมตร 
   - ท่ีดินท่ีใชในการกอสรางบานพัก โรงจอดรถ อาคารช่ังนํ้าหนัก และระบบบําบัดนํ้าเสีย       จํานวน 
40 ไร 
   - ท่ีดินสําหรับกําจัดขยะท่ีใชไปแลว จํานวน 42 ไร 
   - เหลือท่ีดินกําจัดขยะไดอีก จํานวน 20 ไร 
   - คาดวาจะสามารถกําจัดขยะไดอีก 1 ป 4 เดือน 
ที่มา : กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

การระบายน้ํา 
1. พ้ืนท่ีนํ้าทวมถึงคิดเปนรอยละ   55   ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

 2. ระยะเวลาเฉล่ียท่ีนํ้าทวมขังนานท่ีสุดประมาณชวงเดือนสิงหาคม 
           3. เคร่ืองปมนํ้า จํานวน 10 เคร่ือง แยกเปน พี.1 จํานวน 5 เคร่ือง และ พี.2 จํานวน 5 เคร่ือง 

ที่มา : กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
10. แหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญ 
 คูเมืองโบราณ  (คลองละลม)  มีลักษณะเปนรูปวงรี ซ่ึงต้ังอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีความ
กวางเฉล่ีย  80   เมตร ความยาวประมาณ 2,500  เมตร  มีพ้ืนท่ีรวม  179  ไร  2  งาน  12  ตารางวา  สภาพ
ปจจุบันแบงเปน  6   สวน  หรือ  6  ลูก  ตามแนวถนนท่ีตัดเขาเมืองช้ันใน  แตบางสวนไดถูกถมสําหรับกอสราง
อาคารพาณิชย บานเรือนราษฎรและถนนไปแลว จนกระท่ังกรมศิลปากรไดสํารวจและประกาศใหเขตคูเมือง – 
กําแพงเมืองบุรีรัมย (คลองละลม) ซ่ึงอยูในสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1,800 ป  เปนโบราณสถาน ตาม
ประกาศลงวันท่ี  4  มิถุนายน  2523 นอกจากน้ีคลองละลมยังเปนแหลงนํ้าสําคัญแหงเดียวในเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย  อันเปนแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค  การเกษตร  การประมง  การบริการสาธารณะ  เชน  การดับเพลิง   
การดูแลสวนสาธารณะ รวมท้ังยังเปนแหลงเสริมสรางระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมของเมือง  เปนแหลงทองเท่ียว
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดี  เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
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  ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย ต้ังอยูในใจกลางเมืองบุรีรัมยเปนสถานท่ีคูบานคูเมืองกราบ
ไหวสักการะบูชาของชาวเมืองบุรีรัมยเปนรูปแบบศิลปกรรมขอมโบราณ  ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือการสราง
ถาวรวัตถุท่ีคงความเปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถ่ินไวเปนอยางดีเปนการบงบอกถึงอัตลักษณตัวตนของ
คนบุรีรัมย คนอีสานใตไดอยางชัดเจนการออกแบบอาคารศาลพระหลักเมือง เปนแบบศิลปะขอมประยุกต สม
กับท่ีบุรีรัมยเปนชุมชนโบราณและมีปราสาทหินสมัยขอมเปนจํานวนมาก จนกระท่ังนํามาเปนคําขวัญของจังหวัด
วา “เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมย ออกแบบกอสรางโดย
กรมศิลปากร รูปแบบสถาปตยกรรมขอมสมัยพระเจาสุริยะวรมันท่ี 2 ตําแหนงหลักเมืองอยูตรงกลางองคปรางค
ซ่ึงแทนท่ีต้ังเดิมของศิวลึงค องคปรางคมียอดท้ังหมด 5 ช้ันแตละช้ันประดับกลีบขนุนและเทพประจําทิศเพ่ือ
ปกปองรักษาทิศตาง  ๆ ตามคติความเช่ือองคเรือนธาตุเปนท่ีประดิษฐานพระหลักเมือง ชักมุขออกท้ัง 4 ดานอัน
เปนความหมายถึงการกระจายความเปนหลักฐานม่ันคงออกท้ัง 4 ทิศท้ังน้ีทิศดานหนาทําเปนมณฑปเพ่ือใชเปนท่ี
ประกอบพิธียอดศาลพระหลักเมืองติดต้ังรูปดอกบัวประดับทอง   
  ถนนคนเดินเซราะกราว(Sroew  Ground  Walking  Street) ต้ังอยูบริเวณถนนรมยบุรี 
หนาจวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนถนนท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู เอกลักษณ อัตลักษณ ของเมือง
บุรีรัมย เปนท่ีนิยมของผูมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาหารการกิน ของดีของฝากเมือง
บุรีรัมย โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก จัดใหมีถนนคนเดินทุกวันเสารและอาทิตย    
ต้ังแตเวลา 16.00 น. - 22.00 น.  

 11. โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมยประกอบดวย 2 สวน คือ 
 - สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 18 คนซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ
และควบคุมการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน 
 - นายกเทศมนตรีซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินและนายกเทศมนตรีแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี จํานวนไมเกิน 3 คน เปนผูชวย
เหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายนายกเทศมนตรีแตงต้ังท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดไมเกิน 3 คน 
  - ฝายพนักงานประจํามีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานประจํารวมตลอดถึงลูกจาง        
 เทศบาลเมืองบุรีรัมยแบงสวนการบริหารออกเปนหนวยงานตาง  ๆดังน้ี 
  1.  สํานักปลัดเทศบาล 
  2.  กองวิชาการและแผนงาน 
  3.  กองคลัง 
  4.  กองชาง 
  5.  กองชางสุขาภิบาล 
  6.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  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 ต้ังอยูท่ีชุมชนหนองปรือ  
  9.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
  10. กิจการเทศพาณิชย ไดแกสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
  ตารางแสดงจํานวนพนักงานเทศบาลสามัญลูกจางประจําและพนักจางเทศบาล 
 

สวนการบริหาร 
     พนักงาน   
  เทศบาลสามัญ 

ลูกจาง 
ประจํา 

พนักงาน 
จางทั่วไป 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

- สํานักปลัดเทศบาล 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
- กองสวัสดิการสังคม 
- กองชาง 
- กองชางสุขาภิบาล 
- หนวยงานตรวจสอบภายใน 
- สถานธนานุบาล 

30 
8 
10 
6 
14 
6 
11 
5 
1 
9 

5 
1 
1 
3 
9 
1 
4 
- 
- 
- 

13 
- 
4 
11 
59 
1 
22 
14 
- 
- 

18 
2 
6 
20 
18 
- 

13 
9 
- 
- 

รวม 100 24 124 86 

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย(ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559) 
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ตารางแสดงขอมูลจํานวนบุคลากรทางการศึกษา จํานวนนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
และขอมูลบุคลากร จํานวนเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 

บุคลากร 
โรงเรียน/ศูนย ผูบริหาร จํานวนพนักงานครู(อัตรา) พนักงานจาง 

(ตามภารกิจ/ครู) 
พนักงานจาง 

(ภารโรง/คนครัว) 
ลูกจางประจํา 

(ภารโรง) รวมบุคลากร 
ระดับปฐมวัย ระดับภาคบังคับ 

รวม 
โรงเรียนเทศบาล 1 4 9 56 69 5 4 1 79 
โรงเรียนเทศบาล 2 5 11 52 68 5 3 1 77 
โรงเรียนเทศบาล 3 2 4 16 22 2 2 - 26 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - 5 - 5 2 2 - 9 

รวมทั้งสิ้น 11 29 124 164 14 11 2 191 
 

จํานวนนักเรียน 

โรงเรียน/ศูนย 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวม 

หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม หอง 
เรียน 

ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนเทศบาล 1 9 134 127 261 30 688 582 1,270 22 416 477 893 61 1,238 1,186 2,424 
โรงเรียนเทศบาล 2 10 151 126 277 25 497 488 985 18 359 398 757 53 1,007 1,012 2,019 
โรงเรียนเทศบาล 3 6 81 92 173 12 215 198 586 - - - - 18 296 290 586 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 73 79 152 - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 32 439 424 863 67 1,400 1,268 2,841 40 775 836 1,650 132 2,541 2,488 5,029 
ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย
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การดําเนินกิจการพาณิชย 
 เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีกิจการสถานธนานุบาล  1   แหง    ต้ังอยูเลขท่ี 146/21 ถนนสุนทรเทพ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ทรัพยสินท่ีรับจํานํา ไดแก ทองคํา เพชร พลอย นาก  
เคร่ืองใชไฟฟาและของเบ็ดเตล็ดตาง โๆดยสถานธนานุบาลคิดอัตราดอกเบ้ีย ดังน้ี 
 - กรณีเงินตนไมเกิน 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50ตอเดือน 
 - กรณีเงินตนเกิน 5,000 บาท แตไมเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1บาทตอเดือน    
 -  กรณีเงินตนเกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25ตอเดือน    
 สถานธนานุบาลเปนกิจการเทศพาณิชยของเทศบาลมีหนาท่ีเก่ียวกับการรับจํานําส่ิงของทรัพยสินใน
วงเงินไมเกินรายละ 100,000 บาท บริการแกประชาชนผูเดือดรอนขัดสนเงินทองทุกวันจันทรถึงศุกรเปด
ใหบริการต้ังแตเวลา 08.00 - 16.00 น.   สวนวันเสารเปดใหบริการต้ังแตเวลา  08.00 - 12.00 น. 

สถิติรับจํานํา – ไถถอนของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

 
รับจํานํา ไถถอน 

ดอกเบี้ย 
รับจํานํา 

กําไร
จําหนาย

ทรัพยหลุด 
กําไรสุทธ ิ

ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน 

2556 
2557 
2558 

70,540 
77,585 
78,428 

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 

37,004,976.25
36,602,429 
36,379,959 

2,102,623 
2,311,885 
3,525,650 

25,766,081.23 
24,844,910.45 
26,885,395.74 

 

ที่มา : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

  ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  แบงออกเปน  ๑๘  ชุมชน  โดยแตละชุมชนไดเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารของเทศบาลเมืองบุรีรัมยอยางสมํ่าเสมอ  เชน  การจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย  เปนผลใหการพัฒนาในดานตาง ๆ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  สอดคลองกับปญหา

ความตองการของประชาชน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  เทศบาลเมืองบุรีรัมย  ถือวาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด  
โดยประชาชนเปนผูเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย และนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมยโดยตรง  และนายกฯ
จะเปนผูเลือกรองนายก ท่ีปรึกษาและเลขานุการนายกฯ มาชวยในการบริหารงาน  การบริหารของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย  จึงอยูในความสนใจของประชาชนโดยท่ัวไปวา ผูบริหารจะสามารถปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดใหไว
กับประชาชนไดเพียงใด 
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  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
  การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการบงช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริต  ท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังน้ี 

1) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวน 
ใหญเกิดจาการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการขาดความรูความเขาใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคสวนตาง  ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน 
ประเด็นได ดังนี้   

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต  แตพบวายังมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนโอกาสหน่ึงท่ีทําใหเกิดการทุจริต    

2) สิ่งจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเร่ืองของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม   
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความรํ่ารวย  ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงใจจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากย่ิงข้ึน   

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอน
ข้ึน   

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลาน้ี   

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือ  -  จัดจาง  เปน 
เร่ืองของการผูกขาด  ดังน้ัน  จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางคร้ังพบบริษัทมีการ
ใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  
ไดแก  การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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  5.)  การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือ
เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  ทําใหเจาหนาท่ีแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว 
  6.)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรบการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเคร่ืองหมายวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
ตอบาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีต้ังมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 
  7.)  มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปล่ียนจากการยกยองคนดี  คนท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน  คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุน้ี  ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเร่ืองปกติธรรมดา  โดยมิไดมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
บานเมือง   

  2. หลักการและเหตุผล  
  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังท่ีนับย่ิงจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากย่ิงข้ึน  และสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางย่ิงความม่ันคงของชาติ  เปน
ปญหาลําดับตน  ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูก
มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามส่ือและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะทอนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคลองกับการจัดอันดับ  ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน  (Corruption  perception  Index -  CPI)     
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ  
(Transparency  International-IT) พบวา  ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป  2555 – 2558  อยูท่ี 
35 -38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในป  2558  อยูอันดับท่ี  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  
เปนอันดับท่ี 3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  และลาสุดพบวาผลคะแนน
ของประเทศไทยป  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากป 2558  ไดดับดับท่ี 101  จาก  168  ประเทศ      
ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย  เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปช่ันอยูในระดับสูง 
  แมวาในชวงปท่ีผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ทุจริตไมวาจะเปน  การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติ  วาดวยการตอตานการทุจริต  
(United Nation  Convention  Against  Corruption  - UNCAC)  พ.ศ.2546  การจัดต้ังตามองคกร
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  3  ฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ท่ีลดนอยถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง  (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ  
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ  คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชัน  เปนเร่ืองปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทย
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มาต้ังแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการ
ทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแข็ง 
  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  
เร่ิมจากป  พ.ศ.2560  จนถึงป พ.ศ.2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  
หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชานเพ่ือใหประทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50  ในป พ.ศ.2564  ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตมิชอบ  โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังน้ี 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมไมทนตอการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย   
  ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบการปองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption Perception 
Index : CPI) 
  ดังน้ัน  เพ่ือการดําเนินการขับเคล่ือนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3  (พ.ศ.2560 -2564)  เทศบาลเมืองบุรีรัมย  จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืน  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนดานการปราบปรามการทุจริตผานโครงการ / กิจกกรม  
/  มาตรการตางๆ  ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

  3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมือง 

บุรีรัมย   
2)  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย 

การเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล 
3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  เปนไปตามหลักบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี  (Good Governacnce)   
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’ participation) และตรวจสอบ (People’  

s Audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย   
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย   
 
  4.  เปาหมาย 

1) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย     
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เคร่ืองมือ / มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของขาราชการ  

3) โครงการ / กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย   

4) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของเทศบาล 
เมืองบุรีรัมยท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) เทศบาลเมืองบุรีรัมย  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5 ประโยชนของการจัดทําแผน 
1) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลเมืองบุรีรัมย   

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และอุดมการณ
ในการตอตานการทุจริต  (Anty – Corruption)  จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิติประจําวัน 

2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย  สามารถบริหารราชการ  เปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง   
ท่ีดี  (Good Governacnce)  มีความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน 
ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชน   ท่ีมีความเขมแข็งใน
การเฝาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  ท้ังภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) เทศบาลเมืองบุรีรัมย  มีแนวทางในการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน 
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางย่ังยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๓ ป (พ.ศ. 2562 – 2564) 
  

มิต ิที่ 1 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
1.การสรางสังคมไม
ทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง         
ฝายสภาทองถ่ิน และ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีให
บังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
 
 
 
1.1.2  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
 
1.1.3  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักท่ีจะไม
กระทําการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
 

1) มาตรการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
2) โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาท่ี 
 
1) มาตรการ “สงเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลเมือง
บุรีรัมย” 
 
1) โครงการสรางเสริม
ความรูความเขาใจ เร่ือง 
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

5,000.- 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

5,000.- 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

30,000.- 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

5,000.- 
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มิต ิที่ 1 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 

 1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสรางจิตสํานึก
และตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 
 

1.2.1  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 
 
1.2.2  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
 
1.2.3  สรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3.1  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความ
ซ่ือสัตยสุจรติ 
1.3.2  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 
1.3.3  สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักใหมีจิต
สาธารณะ 

1) โครงการสรางเสริมความ
ซ่ือสัตยสุจริตและปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการ
ทุจริต 
๑)กิจกรรมสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม แหลงทองเท่ียว และ
ปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน 
1) โครงการสรางอาชีพ สราง
รายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
1) กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชน  
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
๑) กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมใหเด็กและเยาวชนตอตาน
การทุจริต 
๑) โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

5,000.- 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 

50,000.- 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

20,000.- 

5,000.- 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 

50,000.- 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

20,000.- 
 
 

 

5,000.- 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 

50,000.- 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

20,000.- 

 
 
 
 
 
 

มิติที่  1  รวม  5 โครงการ   3 กิจกรรม          
2 มาตรการ 
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มิต ิ ที่ 2 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 
2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.1.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 
2.2.1  สรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามหลักคุณธรรม  
ท้ังในเร่ืองการบรรจุแตงต้ัง
โยกยาย  โอน  เล่ือน
ตําแหนง/เงินเดือน  และ
การมอบหมายงาน 
 
 
 
 
 
  

1) มาตรการแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 
 
1) มาตรการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2) มาตรการออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล  และหัวหนาสวน
ราชการ 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิ ที่  2 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

 2.2.2  สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน  
งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  
การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  
กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครดั 
 
2.2.3  สรางความโปรงใส
ในการใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน  เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 
2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการการ
จัดซ้ือจัดจาง” 
๓) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ
จัดจาง 
 
1)  กิจกรรมการจัดทําผัง
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2) โครงการจางองคกรหรือ
สถาบันท่ีเปนกลาง
ดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
20,000.- 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
20,000.- 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
20,000.- 
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มิต ิที่ 2 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 

 2.3 มาตรการการใช
ดุลพินิจและใชอํานาจ
หนาท่ี ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเก่ียวของใน
แตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ี
ทําการ  และในระบบ
เครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
2.3.2  มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับ
การส่ังการ  อนุญาต  
อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   
 
 
 
 

1) มาตรการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ  อนุญาต  ส่ัง
การ  เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่  2 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบัิติตนเปนท่ี
ประจักษ 

2.4.1  มีความซ่ือสัตย  
สุจรติ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
 
 
 
2.4.2  ใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะ
ประโยชน 
 
 
 
2.4.3  ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

1) โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลท่ัวไป  / 
พนักงานเจาหนาท่ี  ท่ีมี
ความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม 
 
1) โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติบุคคลท่ัวไป / 
พนักงานเจาหนาท่ีท่ี
ชวยเหลือกิจการสาธารณะ
หรือมีจิตสาธารณะ 
 
 1) โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูและเชิดชูเกียรติ
บุคคลท่ีดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   

20,000.- 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 

150,000.- 
 
 
 

 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 

150,000.- 
 
 
 

 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 

150,000.- 
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มิต ิที่ 2 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 2.5 มาตรการจัดการ ใน

กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1  ดําเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคคลใน
องคกรไดปฏบัิติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตย  
สุจรติ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 
2.5.2  มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการ  จังหวัด  อําเภอ
ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ  
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1) มาตรการ “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
 
 
 
 
 
 
1) มาตรการใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่ 2 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
  2.5.3  ดําเนินการใหมี

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย  กรณีมี
เร่ืองรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ 

1) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน 
2) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
กลาวหาบุคลากรของ
เทศบาลในเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

มิติที่  2  รวม 
 4 โครงการ 3 กิจกรรม  

10 มาตรการ 
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มิต ิที่ 3 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมสีวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.1  จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1) โครงการอบรมใหความรู
ขอมูลขาวสารและพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารของราชการ ” 
 

๑0,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
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มิต ิที่ 3 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมสีวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

3.1.2  มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การคํานวณราคา
กลาง  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  เปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการท่ีระเบียบ
กฎหมาย กฎขอบังคับ  ท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเผยแพรใหประชาชน
ทราบ และตรวจสอบได 
 
3.1.3  มีการปดประกาศ  
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) มาตรการ “กํากับติดตาม
การเผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลเมืองบุรีรัมย” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่ 3 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร่ืองรองเรียน /
รองทุกขของประชาชน 
 

3.2.1  มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน  
ในการดําเนินการ  ตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ี
จะมีผลกระทบตอความ
เปนอยู  และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
 
3.2.2  มีชองทางให
ประชาชนในทองถ่ินสามารถ
รองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก 
 
3.2.3  มีรายงานหรือแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ
ถึงการไดรบัเร่ือง  ระยะเวลา  
และผลการดําเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
 
 

1)โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
1) มาตรการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกข/รองเรียน ของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย 
 
 
 

80,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

 

80,000.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

 

80,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่ 3 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 3.3 การสงเริมให

ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.3.1  ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา  
การจัดทํางบประมาณ   
 
 
3.3.2  ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ 
 
 
3.3.3  ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

1) กิจกรรมสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหาร
กิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
 
 

- 
 
 
 
 
1) กิจกรรม “กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลเมืองบุรรีัมย” 
2) มาตรการ”ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

 

มิติที่  3  รวม 
 2 โครงการ  2 กิจกรรม       

3 มาตรการ 
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มิต ิที่ 4 ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท  

4. การ
สงเสริมและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1  มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
การควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล 
 
4.1.2  มีการติดตาม
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน  โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง  และ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในใหผูกํากับดูแล 
 
 

1) โครงการจัดทําแผน ติดตาม 
และการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน            
 
 
1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

15,000.- 
 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

15,000.- 
 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

15,000.- 
 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่ 4 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 4.2 การสนับสนุนใหภาค

ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
ราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได  
 
 
 

4.2.1  สงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล
การบริหารงานคุคล  
เก่ียวกับการบรรจุ  แตงต้ัง  
โอน  ยายขาราชการ  
พนักงาน  ลูกจาง 
 
4.2.2  สงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล
การบริหารงบประมาณ  
การรับ – จายเงิน  การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
 
4.2.3 สงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล
การจัดหาพัสดุ 

๑) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
1) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหาร
งบประมาณ การรบั-จายเงิน
ของเทศบาล 
 
 
 
 
1) กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การ
จัดซ้ือจัดจาง 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่ 4 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 4.3 การสงเสรมิบทบาท

การตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 
 

4.3.1  สงเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีความรู  
ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎ
หมาระเบียบท่ีเก่ียวของ
กําหนดไว 
 
4.3.2  สงเสรมิสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการและ
วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบท่ีเก่ียวของได
กําหนดไว โดยไมฝกใฝ
ฝายใด 

1) โครงการอมรมความรู
ดานกฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการของผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน
เจาหนาท่ี 
 
 
1) กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล  
 

30,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

30,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

30,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิต ิที่ 4 ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

บาท บาท บาท 
 4.4 เสรมิพลังการมีสวน

รวมของชุมชน
(Community)และบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 
 

4.4.1  สงเสรมิใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 
 
4.4.2  บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการทุจรติ 

1) กิจกรรมสงเสริมชุมชน
เฝาระวังการทุจรติ 
 
 
 
1) กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

มิติที่  4  รวม 
.- 2 โครงการ   6 กิจกรรม  

1 มาตรการ 
    

               
              

 

                            หัวหนาหนวยงาน          ผูอนุมัติแผน 
(นายพิริยะ  พลวัน)                           (นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ) 

                 ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย         นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย           
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สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     

ตามแผนปฏบิัติการฯ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื่อรังท่ีมีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุก
ภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดน้ัน ตองนําหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยาง
เขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปล่ียนแปลงคานิยมไปใน
ทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวาง
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปน
การสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยูบนความ
หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ
มีสวนรวม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเคร่ืองมือกลไกใน
การสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือ
วิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
  ดังน้ัน  เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงจัดทํามาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรมและความซ่ือสัตย นําไปสูการปฏิบัติท่ีดีตอประชาชน 
  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอน
และปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
 
4. เปาหมาย 
  ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทํามาตรการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
  ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 

 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบมาตรการ 
  สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย 
  2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอนและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิานของพนักงานเจาหนาท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางย่ังยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากร
ของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ้ือ
สัตยสุจริต  

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดใหมีการดําเนินกิจกรรม 
   1. ฝกอบรมสัมมนา  
   2. จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณบุคคลตนแบบในองคกร 
   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 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีโดยมุงสัมฤทธ์ิ
ของงาน  มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสาธารณะ 
  3.2 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฎิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจรติ และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 

 
1. ชื่อมาตรการ :  มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  พ.ศ. 2552 โดยกําหนด

กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต 
และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปน
ธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริงมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ได
กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและ
ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํามาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจรยิธรรม  
  2.เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป และ
สรางความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
  3. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  2. ประชุมคณะทํางานฯ 
  3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ท่ีตองยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน  ๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน  

 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบมาตรการ 
  สํานักปลัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
  2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององคกร 
ไมนอยกวารอยละ 90  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 4 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาลและ  
           พนักงานจางเทศบาลเมืองบุรีรมัย 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนส่ิงผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดย
คํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน  ๆท่ีไมใช
รูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตาง  ๆท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจํากัด หรอืการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือ
ผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม  
  ดังน้ัน เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนเพ่ือปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  2. เพ่ือปองกันความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
  3. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 

4. กลุมเปาหมาย 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

6. วิธีการดําเนินการ 
  1. แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับ
ซอน 
  2. ประชุมคณะทํางานฯ 
  3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  ท้ังในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรอืระเบียบตาง  ๆในการปฏิบัติงาน 
  4. จัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
  5. จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและใชแอป
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. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยไดรับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
บุคลากรท้ังหมดในองคกร 
  2. คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
  3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 5 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางเสริมความซื่อสัตยสุจริตและปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดใีนการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยตองไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวํ่ารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 
  ดังน้ันเพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย
จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแก
ภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
เมืองบุรีรัมย  

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแกประชาชน 

4. เปาหมาย 
  พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

6. วิธีดําเนินการ 
  1.จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตาง  ๆ 
  2. จัดทําส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตาง  ๆ ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต 
  3. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๕,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
  1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตาง  ๆ
  2.  มีการผลิตส่ือเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
  3. มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน 
  4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตไมนอยกวา         
รอยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 6 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว   
          และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด

กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเร่ิมโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมา
มีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไม
ของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยาง
ม่ันคงและย่ังยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือ
ประโยชน 4 อยาง”ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ 
ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช
สอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกัน
อนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชน
สาธารณะ  
  2. เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได 
  3. เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และสรางอาสาสมัครและพิทักษส่ิงแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. ประชาชนในพ้ืนท่ี ปลูกตนไมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมยจํานวน 18 ชุมชน โดย
ปลูกพันธุไมประเภทตาง  ๆท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 
  2. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงนํ้า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  จํานวน 18 ชุมชน  และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย   บูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานตาง  ๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง  ๆ 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมยและแหลงนํ้า คู คลอง ในเขตเทศบาล
เมืองบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินงาน 
  1. จัดอบรมผูเขารวมกิจกรรมพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงาน  
  2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุมพิทักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน  
  3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษส่ิงแวดลอมประจําชุมชน  
  4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนํ้าคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง  ๆในชุมชนและในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป 
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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
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
  2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได  
  3. ส่ิงแวดลอมในชุมชนดีข้ึน และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยู ท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ังได
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผู
ประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความ
กินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ 
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การ
แกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ
สมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง 
โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหน่ึงในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย
โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค 
  1. สงเสริมอาชีพเพ่ิมรายไดใหประชาชนในชุมชน 
  2. สรางความรูความเขาใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
  6.4 ฝกปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๕0,0๐๐.- บาท / ปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ดและสามารถสรางรายไดใหตนเอง 
  2. ผูเขารวมโครงการเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 8 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณดาน

คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึก
ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 

เทศบาลเมืองบุรีรัมยพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ี
ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝง
จิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความ
รับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใด  ๆและพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
  3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 
  เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินการ 
  1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แตงต้ังคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของ อปท. หรือ ท่ี 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 ท่ี 
อปท. ใหการอุดหนุน  

  2. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริตมีภูมิคุมกันทาง
สังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 9 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตเปนปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบอยางรายแรงตอประเทศ  ดังน้ันการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ
ใหมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยมุงท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะตองสรางชาติในอนาคต โดยสงเสริมใหเยาวชนมีความ
ตระหนักในปญหาการทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
เด็กเยาวชนตอตานการทุจริต เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหเกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของ
ชุมชนและเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตใหกับเด็กและเยาวชน 
  2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย สุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
4. เปาหมาย 
  เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินการ 
  1.จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานสงเสริมเด็กและเยาวชนตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการดําเนินการ  
  2.จัดประชุมคณะทํางานฯ 
  3.ดําเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีกําหนด 
  4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 1. เด็กและเยาวชนเขารวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 
 2. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซ่ือสัตย สุจริต และมีความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือสวนรวมเกิดการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตอไป  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 

  ทรัพยากรธรรมชาติเปนส่ิงท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ไมวาจะเปน นํ้า ปาไม แรธาตุ ซ่ึงนับวันจะ
หมดลงเน่ืองจากมนุษยไมไดตระหนักถึงคุณคาและการบํารุงรักษา จะเห็นไดจากปจจุบันปญหามลพิษส่ิงแวดลอมมีมากข้ึน ทํา
ใหนํ้าเสีย อากาศเปนพิษ ขยะลนเมือง อันเน่ืองมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษยท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญ และตองไดรับการพัฒนาทุก  ๆดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีท่ีจะเปนกําลังในการพัฒนาทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 

  ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และปญหาท่ีจะไดรับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงไดจัดทําโครงการเยาวชนสัมพันธ เพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเปนสมบัติของชาติ 
  2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 

4. เปาหมาย 
  เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  แหลงเรียนรูธรรมชาติท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
  6.2 ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  6.3 ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
  6.4 ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว 
  6.5 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
๒๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
  1. เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเกิด
จิตสํานึกท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเปนสมบัติของชาติ 
  3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะรูจักเสียสละ และรูจักแบงปน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 11 

 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนายกเทศมนตรีเมืองบุรรีัมย  

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึงมุงสู

การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐ
ตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติซ่ึงปจจุบันมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,852 แหงซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและ
เปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ัง
ประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ซ่ึงในระดับทองถ่ิน
เองเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยไดยึดถือหรือมีความมุงม่ัน
ท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชนผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของนายกเทศมนตรดีวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของคณะผูบริหารเทศบาลอยางเห็นเปน

รูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
2.เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบุรีรัมย สูการรับรูของ

สาธารณชน  

4. เปาหมาย 
  1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1.ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปองกันการทุจริตและตานการทุจรติ  
  2. แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 
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  5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัด  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม 
  2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 12 

 
1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร 
โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน 
การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได 
ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
  ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล

และกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางาน

ได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหารให
ปรากฏชัดเจน  
  2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม 
  3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
  4. เพ่ือใหการปฏบัิติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบไดและปองกันการไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พืน้ที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
  2. แตงต้ังคณะทํางาน 
  3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
  4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร 
  5. ประกาศเผยแพรมาตรการ 
  6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัด  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 
  2.แนวทางปองกันการไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระบียบ 
  3. กลไกใหเจาหนาท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
  4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 80 % 
  5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 13 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตอง
ทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึง
เปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ท่ีไดรับแตงต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการ  ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหาร
ราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไม
สรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ 
 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
  3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย และหัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
  2. จัดทําคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือส่ัง
การ 
  2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
  3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัด  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 
  2. คําส่ังมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
  3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 14 

1. ชื่อมาตรการ :   มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรร
มาภิบาล 
  ดังน้ันการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ  
   2. เพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
  3. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1.จัดประชุม 
  2. จัดทําคําส่ังคณะทํางาน 
  3.ประชุมคณะทํางาน 
  4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
  5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ 
  6.กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
  7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เสนอนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย เพ่ือปรับปรุงแนวทางใน
การดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีมาตรการปองกันและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
  2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกรผานชอง
ทางการประชาสัมพันธขององคกร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 15 

1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
  2. เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
  3. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเก่ียวของในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
  2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจางในฐานขอมูล 
  3. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
  4. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
  5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางเสนอผูบริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
  6. เผยแพรรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1.รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 
  2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ
ปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 16 

1. ชื่อกจิกรรม  : กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังน้ันการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํากิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาลเมืองบุรีรัมยทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางรายโครงการ 
  2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง  ๆของเทศบาลเมืองบุรีรัมยท่ีดําเนินการตาม
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบท่ีเก่ียวของ  จํานวน 4 ชองทาง 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย และชุมชนตาง  ๆภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
   - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทางเว็บไซต 
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครบทุกโครงการ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 17 

1. ชื่อกิจกรรม  :     กิจกรรมการจัดทําผังข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการ
รวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เปนศูนยบริการประชาชน
ในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาตในเร่ืองท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา 
และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบ
บริการท่ีเช่ือมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
  นอกจากน้ี เทศบาลเมืองบุรีรัมยยังตองบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดาน
ระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดาน
การสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด 
การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ตองคํานึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตละภารกิจใหประชาชนไดรบัทราบ สรางความโปรงใสในการบริการ
สาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติอยางยุติธรรม เสมอภาค 
  2. เพ่ือเปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ และนําผลมาปรับปรุงในการ
ใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อยางยุติธรรม เสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  

6. วิธีดําเนินการ 
  1.ผูบริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแตภารกิจงาน
บริการสาธารณะ 
  2. ประชุมสวนท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโปรงใส ยุติธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได 
  3. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแตภารกิจ กําหนดใหมีการแสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ
อยางชัดเจน และกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการ 
  4. ประกาศเผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่ีทําการ เว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธอ่ืนๆ ท่ี
ประชาชนสามารถรับทราบไดอยางท่ัวถึง 
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  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใหผูบริหาร
และประชาชน รับทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงในการใหบริการ 
  6. ประชุมสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจแกประชาชน 

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. ลดจํานวนขอรองเรียนการใหบรกิารสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 18 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบ
กับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาว
อยางตอเน่ืองทุกปน้ัน 
  เพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส 
ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่ากวาปท่ีผานมา เทศบาลเมืองบุรีรัมย จึงไดจัดทํามาตรการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือจัดทํามาตรการการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
  2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมยตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเร่ืองใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด  ๆใหแกผูใตบังคับบัญชา 
  3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบ
ใหเปนปจจุบัน 
   1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
   2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง  ๆ
   3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
   4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง  ๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
   5) จัดทําคําส่ังการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ท้ังเวลา  ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
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  4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
  5.ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง  ๆใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ. 

9. ผูรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1.มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
  3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพ่ิมข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 19 

1. ชื่อมาตรการ  : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรน้ัน เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถใน
การท่ีจะดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ราชการ 

ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาใน
เชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาลเมืองบุรีรัมย  
  2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

4. เปาหมาย 
  คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1.ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ แตงต้ัง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจในเทศบาลเพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในเทศบาล รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี เปดเผยตอสาธารณชน 

  4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังท่ีไดรับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในเทศบาล และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการยกยองเชิดชูเกียรตบิุคคลทั่วไป พนักงานเจาหนาท่ีที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมอาจสงผลกระทบตอคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปทําใหเกิดปญหาข้ึนอยางมากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน  ๆ
  เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคมเปนตนแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงจัด
ใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม เพ่ือสงเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมท่ีสงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม อัน
เน่ืองมาจากแนวคิดท่ีวา ความดี ความซ่ือสัตยสุจริตและคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุข
รมเย็นรวมกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ัวไป หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  2. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปนกุศโล
บายหน่ึงในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากย่ิงข้ึน 
  ๓. เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมีคานิยม ยกยอง 
เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  - การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา       
10 คน/ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดต้ังคณะทํางานฯ  
  2. ประชุมคณะทํางาน 
   -กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
   -พิจารณาคัดเลือก 
  4. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตาง  ๆ 

5. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางส่ือชองทางตาง  ๆไดแก วารสาร เว็บไซต ส่ือสังคม (Social Media) เปนตน 

6. เชิญบุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสตาง  ๆท่ีเหมาะสม 

7. จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 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. จํานวนพนักงานเจาหนาท่ี/บุคคลท่ัวไปท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลทั่วไป พนักงานเจาหนาท่ีที่ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมจีิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ี
ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือ
เปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ต้ังใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ 
เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  2. เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล 
ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
  3. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 

4. เปาหมาย 
  - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. สถานที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
  2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
  3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตาง  ๆเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี 
   - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
   - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
   - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
   - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
   - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
  6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  20,000.- บาท / ปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564) 69 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขา
รวมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลมีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของบุคคลท่ี
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 22 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและเชิดชูเกียรติบุคคลทีด่ํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ทรงมีพระ
ราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปล่ียนแปลงตาง  ๆซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวน
ผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิต
สูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายใน
ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบ
พ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด 
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก
การพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และวิธีการการดําเนินชีวิตในครัวเรือน  จึงไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพัฒนาแหลง
เรียนรูและคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใช
จายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง  ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางย่ังยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตตามแนว
พระราชดําริ  และถายทอดใหแกเกษตรกรอ่ืนท่ีสนใจ 

4. เปาหมาย 
  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. สถานที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบท่ีนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
  3.ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตาง  ๆ และแตงต้ังใหเปนวิทยากรอบรมใหความรูเม่ือมีการรองขอ 

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชน
ตอไป 
  5. สรปุและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  150,000.- บาท / ปงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองบุรรีมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. จํานวนบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 23 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน และการใช
จายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังน้ันการดําเนินการบริหารจัดการตาง  ๆ
ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไมเกิดปญหาขอครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไม
โปรงใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของตาง  ๆท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนส่ิงท่ียอมรับได
ของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ
ทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนส่ิงท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนส่ิงสําคัญท่ีหนวยงานตอง
สรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 
  ดังน้ัน  เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
  3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ประชุมหนวยงาน 

2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังน้ี 

  - หามเรียกรับเงิน เร่ียไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 
  - หามปฏิบัติหนาท่ีเอ้ือประโยชน  หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดและพวก

พอง 
  - ตองปฏิบัติหนาท่ีใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลงอยางนอย 2 ครั้งตอป 
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

  6.รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/สํานัก  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร 
- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเก่ียวกับเร่ืองการทุจริต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 24 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
  กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
  ดังน้ัน เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมยจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและ
องคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบัิติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติในหนวยงาน  
  2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานัก / ทุกกอง  ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 25 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถย่ืนคํารองเรียนผานชองทางตาง  ๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
  ฉะน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย รวมถึง
จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมยข้ึน  เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจง
เร่ืองรองเรียนตาง  ๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเร่ืองรองเรียนตาง  ๆ 
  2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. กําหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน 
  2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียน 
  3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปน
ธรรม 
  4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลเมืองบุรีรัมยให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึน ตามคูมือ
ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาล   โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ
ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 26 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเรื่องการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถย่ืนคํารองเรียนผานชองทางตาง  ๆ
ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
  เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาล  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได สรางความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมายใหแกประชาชน  

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส 

2. เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองรองเรียนของบุคลากรในเทศบาล  รวมถึงข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมี
ประสิทธิภาพ  

 

4. เปาหมาย 
  มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1.ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  2. แตงต้ังคณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในข้ันตอนตาง  ๆดังน้ี  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําความผิด  

  4. กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในเทศบาล 
  5. เผยแพรมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรในเทศบาล ใหสาธารณะ
ชนทราบ 
  6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรใน
เทศบาลใหผูบริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปน
ระบบ โปรงใส 
2. ประชาชนมีความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในเทศบาลเมืองบุรรีัมย เพ่ิมมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรบัขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง  ๆของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  
  ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดใหมีการ
อบรมใหความรูเก่ียวกับขอมูลขาวสารของทางราชการเพ่ือใหประชาชนเสามารถขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในส่ือตาง  ๆของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
  2.เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
  3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
  4. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการผานศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองบุรีรัมยท่ี
ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1.จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานเพ่ือดําเนินการใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  2. แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
  3.จัดทําส่ือประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ีอบรมใหความรูแกประชาชน 
  4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานส่ือ
ชองทางตาง  ๆของหนวยงานเปนระยะ  สมํ่าเสมอ  
  5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center  
  6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
  7.จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการรวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบัน   
  2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธและประชาชนมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน 
  3. จํานวนส่ือประชาสัมพันธ 
  4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

  



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564) 79 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 28 

1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมลูขาวสารของเทศบาลเมืองบรุีรมัย 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง  ๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังน้ันเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารของเทศบาลได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเพ่ือกํากับให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว  รวมท้ังจัดให
มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการ
มีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาล 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว 

2. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 
ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน   
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนด  

2. กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  

2. ประชุมคณะทํางานฯ 
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลตอสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซ้ือจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ
ตาง  ๆกฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน  

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

จัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน  
2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยาง

ชัดเจน   
3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคกร

ปกครอง     สวนทองถ่ิน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 29 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา
เทียมโดยใหประชาชนกลุมองคกรชุมชนเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็นความ
ตองการเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน รวมตัดสินใจรวมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึนเพ่ือจะไดมีกระบวนการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรบัปรุง 
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
  2. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
  3. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
  4. เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรบัปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
  5. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
  6. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําคําส่ังมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
  2. จัดเวทีประชาคม  
  3. สรุปขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคมสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  4. สรุปปญหา ขอเสนอแนะท่ีไดจากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการไวแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป เสนอตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๘๐,๐๐๐.- บาท / ปงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีการจัดเวทีประชาคม 
  2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
  3. เกิดเครือขายภาคประชาชน 
  4. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 30 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกขและ
เร่ืองรองเรียนของประชาชนเพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการ
ของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใส  จึงไดจัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการ
จัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองทุกข และเร่ืองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว 
เปนธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชน
รับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลเมืองบุรรีัมย ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเร่ืองเรียนตาง  ๆใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
4. เปาหมาย 
  1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหสามารถตอบสนองความตองการ
หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเร่ืองเรียนตาง  ๆใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล  
  2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล เพ่ือกํากับติดตามการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยาง
เหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังน้ี  
   - กําหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล 
   - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 
และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
   - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเร่ือง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยาง
ชัดเจน  
   - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเร่ืองเรียนตาง  ๆ 
   - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองช้ีแจงใหผูรองเรียนทราบ 
   - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา ผลเร่ืองรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตาม
ผลไดดวยตนเอง  
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  4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล  ใหทุกหนวยรับทราบ 
และเปดเผยตอสาธารณชน 
  5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
  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. มีศูนยหรือหนวยรับเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข 
  2. มีการแตงต้ังเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
  3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเร่ืองรองเรียน 
  4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเร่ืองรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบรวมท้ังมีชองทางใน
การติดตามเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
  5. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาล ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนดไว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 31 

  

1. ชื่อกจิกรรม  : กิจกรรมสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารกจิการของเทศบาลเมอืงบุรีรมัย 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมดําเนินการโครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  1.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
  2.เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง  ๆของตน 
  3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
  4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
  4. หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
  5. เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 
  6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
  7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
  ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและมีชองทาง
ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง  ๆ 
  2. เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีการแตงต้ังภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 32 

1. ชื่อกจิกรรม  : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรมัย 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข 
สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง  ๆตอไป 

  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีการขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะ
สงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลจึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุง
แกไขโครงการตาง  ๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
  3. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
  2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
  4. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
   (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
   (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เ ป น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 
   (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
   (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป     เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย แลวเสนอผลการ

ประเมินใหนายกเทศมนตรทีราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ดําเนินภารกิจตาง  ๆของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลสําหรับ
ผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืน  ๆตามท่ีนายกเทศมนตรมีอบหมาย 
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  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. มีแตงต้ังภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรบัปรุงแกไขโครงการตาง 
 ๆในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 33 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทําแผน ติดตาม และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบรหิารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปน
ผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคาอีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึง
การตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปน
ข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังน้ัน การจําทําแผน ติดตามและปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหมีมาตรฐาน  ให
สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง  ๆท่ีเก่ียวของ อันจะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดีและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติ 
มิชอบหรือการทุจรติ และเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากร 

ขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 
3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 

ปฏิบัติงานและปองกันการทุจรติลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของ
งาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินการ 
  1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และใหมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
  2. สอบทานความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
  3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติ
คณะรฐัมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วา
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
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5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบรหิารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานลดโอกาสความรายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ

ความสําเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  15,000.- บาท / ปงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ๑. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
  ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 
  ๕. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562-2564) 89 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 34 

 

1. ชื่อกจิกรรม  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยู
ในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเร่ืองๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบขอหารือตาง  ๆโดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน  ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ
หนวยงานน้ัน  ๆวามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี 
สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
  เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดาน
อ่ืน  ๆท่ีอาจมีข้ึน 
  2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
  3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตาง  ๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
  2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง  ๆใหผูบริหารทราบ 
  5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
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  ๖.เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและ
ส่ือสังคมออนไลนของหนวยงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ี
เสร็จตามกําหนดเวลา 
  2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
  ๓. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 
  ๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 35 

 
1. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนส่ิงสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย 
การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 
  2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการแตงต้ัง การโอน ยาย 
การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินการ 

 การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
  - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
  - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาล 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาล 
  - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
  - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาลฯ 
กอน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
  - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนตําแหนง เทศบาลไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
  - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การ
เล่ือนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
  - มีการออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
  - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
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 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  ในการท่ี
เทศบาลไดดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
  - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
ข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และ
ขอมูลการลา เปนตน 
  - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  - นายกเทศมนตรีออกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด   เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอ
สาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 36 

 

1. ชื่อกจิกรรม  :  กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาล  สงผลใหเกิดการใชงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล 
  2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายของเทศบาลตอ
สาธารณชน 

4. เปาหมาย 

  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินการ 
  - รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซ้ือ จัดจาง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจายของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

  - มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยกําหนดใหมีภาคประชาชนเขารวม
สังเกตการณ 
  - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จายเงินของเทศบาลใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูล
ขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือส้ินปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรรีัมย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายของเทศบาลตอสาธารณชน
และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
  2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ  การรับจายเงินของ
เทศบาลทําใหเกิดความโปรงใส  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 37 

 
1. ชื่อกจิกรรม  :  กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึงไดดําเนินการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและ
การใชงบประมาณ เพ่ือสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และ
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปล่ียนสูการบริหาร
ราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจางของ
เทศบาล 
  2. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
  3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และท่ีทําการ
เทศบาล 

4. เปาหมาย 
  เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณใน
ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง  
  6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปและผูเขารวมสังเกตการณเก่ียวของกับพัสดุ เม่ือมี
การจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
  3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด และ
ท่ีทําการเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ผลลัพธ 
  ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซ้ือจัดจางใน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 38 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
          พนักงานและลูกจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ 
เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิด  ๆสงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทํา
ผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีพนักงานเจาหนาท่ี สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังไมตองเส่ียงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมและมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเร่ืองการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดาน
กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารสมาชิกสภาทองถ่ินและพนักงานเจาหนาท่ี ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
  2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
  2. กําหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจาหนาท่ี 
  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 ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 39 

 
1. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาในภารกิจการ
ตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู และ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร เปนกลไกสําคัญ
ท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
รวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 
  2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล  

4. เปาหมาย 
  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
  1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลใชสําหรับการประชุม 
  2. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาล และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
  3. แตงต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตาง  ๆการแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป 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 บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง

ไปตามระเบียบ กฎหมาย 
  2. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 40 

 
1. ชื่อกจิกรรม  :  กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวกพองดีกวา
สวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล  รวมถึง
ความเส่ือมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหน่ึงท่ีลดนอยถอยลง  และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ี
ไดรับผลตอบแทนคุมคา หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากน้ันสภาพปญหาบางสวนก็มัก
เกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน  ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 
  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชนรวมถึงสงเสริมสิทธิ
ในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
  2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  1.จัดทําส่ือประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับตอตานการทุจริต ผานชองทางส่ือ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ  บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  เว็บไซตของ
หนวยงาน 
  2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตาง  ๆ
ของหนวยงาน 
  3. สงเสริมใหมีการจัดต้ังชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
  4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
  5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางส่ือประชาสัมพันธของ
หนวยงาน อยางนอย 3 แหง 
  2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 41 

 
1. ชื่อกจิกรรม  :  กิจกรรมบรูณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ี
จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริต 
  การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการปองกัน
การทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต เทศบาลเมืองบุรีรัมยจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต เพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิด
เครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตาน
ทุจริต 

  2. เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง 

4. เปาหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

5. สถานที่ดําเนินการ 
  เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินงาน 
  1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาล  
  2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริตรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาล 
  3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
  5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตามแนวทาง 
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
  6. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
  
9. ผูรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 

  2. เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







         ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย 

เร่ือง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562 – 2564) 
************************************ 

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551  เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ  และสํานักนายกรัฐมนตรีได
ส่ังการใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภาครัฐ  น้ัน 
  บัดน้ี  คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภาครัฐของเทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562 – 2564)  จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติ-
การปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.2562 – 2564) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย  และใชเปนแนวทางในการ
กําหนดทิศทางในการบริหารเทศบาลตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   22   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

        ( นายกมล   เรืองสุขศรีวงศ ) 
        นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
ที่อยู : 9 ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย  

โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396 
เว็บไซต www.buriramcity.go.th 

 


