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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
      ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2 หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  
ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3   เริ่มจาก ปี พ.ศ.2560  จนถึงปี พ.ศ.2564  มุ่งเน้นการไปสู่ประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ  และ
ประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนด
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ด้านดัชนีการรับรู้ทุจริต  (Corruption  Perception  Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  
50  ในปี  พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลสูงขึ้น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างกว่าที่เป็นในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด าเนินการออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception  Index : CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงการการจัดระเบียบการบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น  และเป็นอีกกลไกหนึ่ง 
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนของรัฐต้องให้ความเป็นอิสระ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย 
ก าหนด  และจะต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอบประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีการครหา  ที่ได้สร้าง 
ความขื่นขมใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  หากพิจารณาจ านวนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม 

 

 



- 40 – 

 
ความซื่อสัตย์  ของคนท างานองค์กรปกครองให้เหือดหายไป    หากจะว่ากันไปเรื่องท านองเดียวกันก็สามารถ 

เกิดข้ึนกับค าท างานส่วนราชการอื่น  เพียงแต่คนท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่า 
คนท างานหน่วยงานราชการอื่น  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในการ 
ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้นอกลู่นอกทาง 
จะมิได้มากเท่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหานที่เกิดจากการทุจริตของคนอกองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน 
การต่อต้านการทุจริตที่เห็นชัดอย่างเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่งเสริมให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส   มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    หรอืหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน 

ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียมด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1.  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย  1  ฉบับ 
  4.2.  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนอย่างน้อย  1  ครั้ง 
  4.3.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนถิ่น  4  ปี 
  
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น 
  6.2.ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3.จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5.  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8.  รายงานผลการด าเนินการ 
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7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1.  ผลผลิต 
   -ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย  1  ฉบับ 
   -มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนอย่างน้อย  1  ครั้ง 
   - มรแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  จ านวน  1  ฉบับ 
  10.2 ผลลัพท์ 
   -การบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริต 
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   -ลดข้อร้องเรียนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  มอบหมายงาน 
 
       ล าดับที่  1   
1  ชื่อโครงการ  : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ 
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล   ทั้งเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  หน้าที่ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้ 
บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลมักจะประสบปัญหา หรือการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก  กอง  และฝ่ายต่างๆ  
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ส่งผลให้
ระบบกาให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546   
มาตรา  6  และมาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความ 
สะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติ 
เทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  48 (2)เตรส  ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  ควบคุมและรับผิดชอบการบริหาร 
กิจการเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  มาตรา 48  วีสติ  นายกเทศมนตรีมี
อ านาจมอบหมายให้การปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งในการสั่ง  หรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา  48  เอกูนวีสติ  ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  และลูกจ้างของเทศบาลรองจากรองนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด  หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  
ประกอบกับการประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดอุบลราชธานี 
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการ  และไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ/การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมข้ึน 
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3  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
  3.2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจากหน่วยงาน    
  3.3.  เพ่ือให้การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  สั่งการ  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4.  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ 
ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองน่ายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ออกค าสั่งมอบหมายในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ 
หนังสือสั่งการ 
  6.2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ 
และถือปฏิบัติ 
  6.3.  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4.  ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ผลผลิต  มีค าสั่งมอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
  10.2  ผลลัพท์    -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่อยู่ในระดับดี 
   -ประชาชนได้รับความสะดวก  ลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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  2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ในการ
ทรัพย์สินของราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
       ล าดับที่  1 
 1  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ก าหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี  2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
  3.4.  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ 
  3.6.  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง    
  4.2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2.  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ 
จ านวนงบประมาณ 
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  6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.6.  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7.  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 

 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน   
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน   เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน  และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 1   ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
2    หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่มีอ านาจหน้าที่ 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ   ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็นอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2596  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท ามากมาย   ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆของเทศบาลมักจะประสบปัญหาด้าน 
การอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ  และผู้มาขอรับบริการจ านวนมาก   
ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันท่วงที  การตอบสนองความตอ้งการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม  และการ
ให ้บริการไมเ่ป็นระบบมีการลัดบัตรคิว   ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์    ทั้งผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2596  มาตรา  50 วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้กาปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ให้โปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   และประชาชรได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2458 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้มุ่งเน้นให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน-หลัง  เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ  และความทัดเทียมในการให้บริการประชาชน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรม 
ผู้มารับบริการ 
  3.2.  เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 
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  3.3.  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการที่ให้ และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  3.4.  เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้แสวงหาผลประโยชน์  หรือกระท าการ 
ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่  อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
  
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึง  เป็นธรรม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแล  ก ากับการให้บริการ 
  6.2.  ประชุมชี้แจงแนวทาง  ก าหนดรูปแบบ  วิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  6.3.  จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  6.4  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบัตรคิว  และการใช้บริการบัตรคิว 
  6.6.  สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน  เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กองของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ผลผลิต 
    มีการใช้บัตรคิวให้ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง  ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
  10.2  ผลผลิต 
    -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของผู้มารับบริการ 
   -การให้บริการประชาชนเกิดความโปร่งใส  ลดข้อร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่     
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2.3. มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักกรบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับกรบริการประชาชน  รายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ   ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสานสนเทศขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรม  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2  หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  52   ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวก  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  การรับฟังและส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด   
  เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดโครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน  หรือลดขั้นตอนการท างาน  หรือการ
บริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2.  เพ่ืออ านวยความสะดวก  และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  4.2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  4.3  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  4.4.  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติและการปฏิบัติ
ราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง
ขั้นตอน  และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  พิจารณางานในภารกิจว่า  เรื่องใดผู้บังคับบัญชา 
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3.  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ประกาศกระบวนงานบริการประชาชน 
ที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี  หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ  พร้อมจัดท าแผนภูมิ 
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4.  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียน  หรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็น  อุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีทราบ 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองสวัสดิการ 
สังคม 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และความพึงพอใจในการให้ 
บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4  ท าให้ภาพลักษณ์ของทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน  และท าให้ 
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากข้ึน 
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       ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2545 
เป็นกฎหมายที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าใน 
เชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจาย 
อ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน”   และเพ่ือให้การ 
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ  ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2543  โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อย 
ต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  และการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่ 
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพี่อประโยชน์สุขของประชาชน   ดังนั้น  งานให้บริการจึงเป็นงานบริการอีกแบบหนึ่ง 
ของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหาร  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างต้องปรับปรุงและแก้ไขกระบวน 
การท างาน  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจ  ความพึงพอใจ  รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เกิดความ 
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึง 
และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง 
  3.2  เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ 
เกิดข้ึนได้ 
  3.3.  เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ 
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  3.4  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะ  มีความโปร่งใส  สามารถวัดผล 
การด าเนินงานได้ 
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4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2.  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3.  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศให้ 
ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
  6.4.  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    6.4.1. ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   6.4.2  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
   6.4.3  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4  มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ  พร้อมตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   6.5.6  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการบริการ 
ประชาชนทั้งเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวัน  และในหยุดราชการ 
   4.5.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
  6.5.  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6.  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพื่อน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงวิธีการ  ขั้นตอน  หรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลต่อไป 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้สะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้อง 
  10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3  มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธกีารท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มารับ 
บริการ 
  10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส  สามารถวัดผลการ 
ด าเนินการได้ 
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   2.3.2.  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  “มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  การมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  การพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึงความส าคัญคุณสมบัติ  ความรู้  
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องต่างๆเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอย  เพ่ือให้การบริหารงานก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น  การด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคม  และทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริการราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ทั้งนี้  งานที่รับผิดชอบเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี 
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย ท คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
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  6.2.  ด าเนินการออกค าสั่ง 
  6.3.  ส าเนาค าสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 
      
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ส.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส่วน 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย 
ความสะดวก  และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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       ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2496  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่อง  หลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ 
นายกเทศมนตรีเอาไว้  การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการใดๆในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิดช่องว่าง 
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดข้ึนได้  ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  เทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียมจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าหน่วยงานได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  3.2.  เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 

4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  5  เรื่อง 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6 วิธีด าเนินการ 
  6.1.  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  6.2.  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
 
8   งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล   
 
10  ตัวชั้วัด/ผลลัพท์ 
  ร้อยละของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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       ล าดับที่  3 

1  ชื่อโครงการ  : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 
2   หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ  ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนอาคาร  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
การจะใช้อ านาจอยู่กับนายเทศมนตรีอาจเป็นผลให้การบริการประชาชนล่าช้า  อาจเป็นช่องทางให้เกิดการ 
ทุจริตได้  จึงได้ก าหนดมาตรฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522   
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
  3.2.  เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ค าสั่งนายกเทศมนตรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ท พ.ศ.2522 
ให้กับปลัดเทศบาล 
 
5  พื้นทีด่ าเนินการ 
   เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  เสนอค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปลัดเทศบาลเป็น 
ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (พ.ศ.2561-*2564) 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองช่าง  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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10   ตัวชี้วัด / ผลสัพท์ 
   มีการออกค าสั่งนายเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
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        ล าดับที่  4 
1 ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีหนาที่ในการจัดบริการ 
สาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่เทศบาล  และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด ผู้มารับบริการ
มักประสบปัญหาการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมกับฝ่ายบริหาร   
ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก  
กอง  และฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการให้การบริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวก 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน 
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  6  และมาตรา  37 
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน 
ความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมี 
ประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2596 มาตรา 48 (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  เกี่ยวกับราชการของเทศบาล  มาตรา  48  ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาล  มาตรา  48   วิสติ  นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีได้  
มาตรา  48  เอกูนวิสติ  ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนด  หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย   
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการ จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการมอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก  เป็นธรรม 
  3.2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 
4   เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ 
ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรีลงนามให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาลมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วยราชการ 
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5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ 
  6.2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
  6.3.  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4.  ให้ผู้มอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (พ.ศ.261-2564) 
 
8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่    ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัด 
อุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ผลผลิต  มีค าสั่งมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
  10.2  ผลลัพท์  ประชาชนมีความพึงพอในการให้บริการในระดับดี   รับความสะดวก  และลดการ 
ผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4.  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินการกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1  โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9   
 
2  หลักการและเหตุผล 
    เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9    ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่  12  
สิงหาคม  2560  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  และความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ   
และปวงชนชาวไทยทั้งมวล   อ าเภอโขงเจียมมอบหมายให้เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจัดงานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  “12  สิงหาคม   2560 “  รวม  2  กจิกรรม  ได้แก่ 
  1  พิธีท าบุญตักบาตร  (ภาคเช้า)  เวลา  06.00  น.   ณ  บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
  2  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  บริเวณเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมก าหนดจัดกิจกรรมวันแม่  เพ่ือมุ่งให้เด็กได้รับการ 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  และเกิดความใฝ่รู้  รักและภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมวันแม่ 
จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา  ขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา 
  3.2.  เพ่ือส่งเสริมและสร้างสรรค์สติปัญญาของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
  3.3.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้แสดงออกถึงความ 
กตัญญู  กตเวทิตาต่อมารดา  และครูผู้ดูแลเด็ก   
  3.4.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง  พัฒนาทักษะการเรียนรู้  และสร้างจิตส านึกท่ีมีต่อบุพการี 
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4  เป้าหมาย 
  นักเรียนก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  จ านวน      คน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม   

6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดประชุมหัวหน้างานและครูผู้ดูแลเด็ก 
  6.2.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  6.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
   6.4.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
7  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8  ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่  10  สิงหาคม  2560 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลบ้านด่าน 
โขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  -จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
  -พฤติกรรมทางกายภาพของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
เปลี่ยนไปในทางที่ดี  
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        ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในวันที่  8  มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล  และระลึก 
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค  ยุติธรรม  สันติภาพ  และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้น 
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2560  ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์  ด้วยส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ  ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส 
และได้พระราชทานให้วันที่  1  สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปี   เพ่ือให้ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาประเทศกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสังคมไทย  และให้สามารถเทียบกับ 
สตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  50 (7) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ 
ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประกอบกับเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลสตรีดีเด่น  ขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่าง 
ภาคภูมิใจ 
  3.2  เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีที่ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ให้มีขวัญและก าลังใจในการบ าเพ็ญตน 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 
4  เป้าหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีที่ได้รับการคัดเลือกสตรีดีเด่น  จ านวน    2  คน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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6  วิธีด าเนินการการ 
   6.1.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  6.2.  ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่น   
  6.3.  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ  จ านวน  1  ครั้งต่อปี 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม 
    

10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  -สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้รับการเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
  -สตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
 
      ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมชุมชน 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รับผิดชอบ  2  ตารางกิโลเมตร
ในการบริหารเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน  และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว  จ านวน  8  ชุมชน  เพื่อให้เป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช  2557  มาตรา  2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
มาตรา  50  วรรคท้าย  การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้หลักเกณฑ์ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาตรา  50 (9) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ 
ของเทศบาล  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  มาตรา  16 (16) ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ 
พัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0413/ ว 1553  ลงวนัที่  29  ธันวาคม   
2530  มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชนต่างๆ  ท าหน้าที่ประสานงาน 
กับเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  และหน่วยงานอื่นๆ  และการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล 
ตามระเบียบเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน  พ.ศ.2547  ลงวันที่  4  มกราคม  
2547   
  เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งต่างอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ 
รับค่าตอบแทน  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริการราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน 
/บุคคลในการด าเนินกิจการให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ให้การช่วยเหลือกิจการสาธารณะท้องถิ่น 
 
3  วัตถปุระสงค์ 
  3.1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่จนครบ 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
  3.2.  เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
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4  เป้าหมาย 
  มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่การด ารงต าแหน่ง  จ านวน  8  ชุมชน 

       
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  6.2.  จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
  6.3.  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ส.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม 
 
10  ผลลัพท์  /ตัวชี้วัด 
  10.1   คณะกรรมการชุมชนมีความพึงพอใจในระดับดี 
  10.2  คณะกรรมการชุมชนมีต้นแบบที่ดี  ด้านการบ าเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท้องถิ่น 
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       ล าดับที่  2 

ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2  หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  เด็ก  เยาวชน  
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคม
และประเทศชาติ  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากรหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน  ตั้งใจ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพ่ือน าผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติในวันสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ 
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น  ช่วยเหลือสังคม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือยกย่องบุคคล  เด็ก  และเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  และกว้างขวางยิ่งขึ้น 
  3.2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  3.3.  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคคล  เด็ก เ ยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน 
ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
4  เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 
  6.2.  คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรท าความดี   
  6.3  จัดกิจกรรมยกย่อง   และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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 8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
กิจกรรมของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  10.2  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีค่านิยม  ยกย่อง  และเห็น 
คุณค่าของการประพฤติตนตามหลักธรรมและจริยธรรม 
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  2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

       ล าดับที่ 1 
1  ชื่อโครงการ  : โครงการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  โครงการอบรมให้ความรู้  สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร  พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ 
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก  ด้อยโอกาส  และยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ  โดยเน้นให้ผลด าเนินงาน 
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ดังนั้น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น 
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ  ความเป็นอยู่ดีขึ้น  โดยหลักการส าคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า  เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น  ประหยัด  พึ่งพาตนเอง  ส่งเสริมความรู้  และเทคนิควิทยาการสมัยใหม่ 
ที่เหมาะสม  และยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของ 
ชุมชน  สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
  เทศบาลต าบลบ้าด่านโขงเจียมจึงจัดโครงการรอบรมความรู้การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  โดยมีแนวทาง 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  3.2.  เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
  3.3 เพ่ือน าความรู่ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4.  เพ่ือให้สามารถน าเทคนิคไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ประสานวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม 
  6.2.  เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  6.3  ก าหนดวัน  เวลาและสถานที่ฝึกอบร 
  6.4.  ฝีกปฏิบัติอย่างจริงจัง      
  6.5.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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7   ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  20,000  บาท 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฝึกอบรม 
  10.2  มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ลดรายจ่าย  เกิดความพอเพียง 
  10.3  สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  120.4  เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5.  มาตรการการจัดกรรมในกรณีที่ได้ทราบ  หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต 
  2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหาราชการมในกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
1  ชื่อโครงการ  :มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี 
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณ  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวม 
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน  ภายในหน่วยงานภาครัฐ  สาเหตุมาจากการด าเนินงานของบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานหรือการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการ 
ทุจริต ดังนั้น  การบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยม  และวัฒนธรรม 
ขององค์กรเป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
และการมีส่วนร่วมทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะยากต่อการด าเนินการก็ตาม 
แต่สิ่งที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส   
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินกรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  เพื่อพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่น าไปสู่การยกระดับคุณธรรม  และความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมตามแนวทางบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 
  3.2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง)น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3.   เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรองค์กรปฏิบัติตามตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่มีดัชนีในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3.  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งทุกส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กองเทศบาลเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลสัพท์ 
  มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อร่วม 
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
2  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด  และลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น  นอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,อ าเภอ)  แล้ว เทศบาล
ต าบลบ้านด่านโขงเจียมยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย  โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ  /มีแผนตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปีโดย
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/ผู้อ านวยการกองคลัง   มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก  /ผู้อ านวยการกองคลังปฏิบัติตาม 
ข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน  45  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว   
แต่ สตง.ยังยืนยันว่า  ไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผล  และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน  45  วัน  นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)   พ.ศ.2548 
  เพ่ือความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมยังได้ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการ 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือเป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบการทุจริต 
  3.2.  เพ่ือความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริตตามหลีกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม     
6 วิธีด าเนินการ 
  -ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ 
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการ 
  -ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในก าหนด 
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  7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  10.1  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเหตุ 
  10.2  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมภิบาล 
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       ล าดับที่  2 
1  ชื่อโครงการ   : มาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2 หลักการและเหตุผล 
  กลไกก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ 
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท และมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแง่ของการ 
ทุจริตที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือไม่   หรือตรวจสอบเพ่ือให้ 
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใส  สุจริต  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอิสระให้มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจอบ  การควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
5   พื้นทีด่ าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6 วิธีด าเนินการ 
  6.1  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล  และองค์กรอิสระ 
  6.2.  รับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  6.3  รับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
  6.4. รับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ  ITA 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ  เช่น  สตง.  จังหวัด 
และ  ป.ป.ท. 
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8  งบประมาณในการด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3.ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา 
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
 
            ล าดับที่  1 
1  ชื่อโครงการ : มาตรการ  “แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล 
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม  รวมทั้งจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมข้ึน 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ  หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้ 
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3  วัตถุประสงค์ 
  3.1.  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2  เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริตไปตาม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
  
4  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ก าหนดผู้ร้องเรียนเรื่องร้องเรียน 
  6.2.  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
  6.3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยโปร่งใสและ 
เป็นธรรม 
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7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี 

10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบล 
บ้านด่านโขงเจียม  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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       ล าดับที่  2 
1 ชื่อโครงการ : มาตรการ  “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจยมทุจริตและปฏิบัติราชการโดยมิชอบ” 

2  หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากมทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง   เพื่อสกัดกั่นมิให้ 
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกร้ฐฒนตรี  ได้แถลง 
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ก็ได้ก าหนดให้มีบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาล  และเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของ 
รัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดท ามาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบช่องทางการร้องเรียน  พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน  และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนือจากอาจที่ตนมีอีกทางหนึ่งด้วย 
   
3 วัตถุประสงค์ 
   3.1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียมยึดมั่น 
ในคุณธรรม  จริยธรรม  และตระหนักถึงความส าคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2  เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ  และเป็นธรรม 
 
4  เป้าหมาย 
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
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5  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
6  วิธีด าเนินการ 
  6.1.  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่า  มีมูลและเข้าองค์ประกอบ 
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ 
หน้าที่โดยมิชอบ 
  6.3  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา 
ช่องทางการร้องเรียนได้ง่าย  สะดวก  และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
  6.4.  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  และความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน  5 วัน 
 
7  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
8  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม 
 
10  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
  ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพท์ 
   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  และติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


