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หลักการและเหตุผล  

    ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับ ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยาง
ยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัว
โลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหวางป2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผล
คะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
 

   แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุ
ท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคม
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน    
จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 
 

   ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม         
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  

 

สวนท่ี  ๑ 
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มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564  
ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ       
และตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตของคนทํางาน
ราชการสวนทองถ่ินบางสวนใหเหือดหายไป และหากวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับ
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมากกวา
คนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่อง
การใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม สํานักงาน ป.ป.ช. 
จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ภายใตยุทธศาสตร
ชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยดําเนินการสงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  

 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล        
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเพ่ือกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรม
อยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
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วิสัยทัศน   
“องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถโปรงใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต” 

  คําอธิบายวิสัยทัศน 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) ซ่ึงจะมุงสูการเปนองคกรท่ีมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม เปนมิติใหมท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไมเพิกเฉย ตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร มีกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินการขององคกรไดทุกข้ันตอน และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

พันธกิจ       
   “สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ปลุกจิตสํานึกใหมีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี       
ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชน” 
  คําอธิบายพันธกิจ 
  การปองกันการทุจริตในระยะ ๓ ปขางหนา จะเริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต         
ทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในดํารงชีวิต ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริต     
ตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติไมเพิกเฉยตอการทุจริต ปลูกฝงและปลุกจิตสํานึกใหมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชน
สุขของประชาชนในทองถ่ิน การทํางานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และ
มีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน  
 

วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
   ๑. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ 
   ๒. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
   ๓. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

  ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
   ๕. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ           
ท่ีมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

 

เปาหมาย 

   1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล     
หนองโบสถ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัย    
ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
    2. เปนเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ พนักงานสวนตําบล 
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   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
   5. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

    1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล     
หนองโบสถ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของ
ตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝง
หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางาน
และชีวิตประจําวัน 
   2. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
   5. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาส 
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๖. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลว    

จะสงผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
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 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ - 2564)  
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

 
 

มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 .ก า ร ส ร า ง
สังคม ท่ี ไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร 
ข า ร า ช ก า ร ฝ า ย
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย ส ภ า
ทองถิ่น และฝายประจํา
ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑ .๑ .๑ สร างจิต สํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีให
บั ง เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น สุ ข แ ก
ประชาชนในทองถิ่น  
- โครงการอบรมจริ ยธรรม
พนักงานสวนตําบลหนองโบสถ 
 
- โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต 

- โครงการอบรมและศึกษาดู
ง า น ข อ ง ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร แ ก
ผู บริหาร  สมาชิกสภา และ
พนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ 
 
๑ .๑ .๒ สรางจิต สํานึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
- ม า ต ร ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๑ .๑ .๓ สรางจิต สํานึกและ
ความตระหนักท่ีจะไมกระทํา
การ อันเปนการ ขัดกันแห ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ห รื อ ก า ร มี
ผลประโยชนทับซอน 
- กิจกรรมการใชแอพพลิเคชั่น
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 
และ 103  
 

- มาตรการจั ด ทํ า คู มื อกา ร
ปองกันผลประโยชนทับซอน
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ 
 

- กิ จ ก ร ร ม ใ ห ค ว า ม รู เ รื่ อ ง 
ผลประโยชน ทับซอนให กับ
บุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  6 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.2 สรางจิตสํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

๑ .๒ .๑ สรางจิต สํานึกและ
ความตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 

  - โครงการสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการตอตาน

การทุจริต 

๑ .๒ .๒ สร างจิต สํานึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 

- โครงการสง เสริม อนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลงทองเ ท่ียว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศนใน
ชุมชน 

๑ .๒ .๓ สร างจิต สํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําร ิ

- โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได 

 
 
 

- 

 

 

 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

 

 1.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

๑ .๓ .๑ สรางจิต สํานึกและ
ความตระหนักในความซ่ือสัตย
สุจริต 

- โครงการสรางภูมิคุมกันของ
สั ง ค ม ใ น มิ ติ วั ฒ น ธ ร ร ม 
“เด็กไทยโตไปไมโกง” 

- โครงการฝกอบรมและเยาวชน
ตานยาเสพติดตําบลหนองโบสถ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.3 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

๑ .๓ .๑ สรางจิต สํานึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ ห มี จิ ต
สาธารณะ 

- โครงการจ าง เด็กนัก เรียน 
นักศึกษาปฏิบัติหนาท่ีชวงปด
ภาคเรียน 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

มิติที่  ๑ รวม จํานวน  ๑๔  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 

- กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
โบสถ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

 

 2.2 มาตรการสร า ง
ความโปร งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.๒ มาตรการสรางความ
โปร งใสในการบริหารงาน
บุคคล ให เ ป น ไ ปตามห ลัก
คุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือน
ตําแหนง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
- มาตรการการสร า งความ
โปรงใสในการบรหิารงานบุคคล 
 

- มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
และหัวหนาสวนราชการ 
 

-กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
2.2.๒ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไ ปตา ม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 

- กิ จกรรมควบ คุมการ เบิ ก
จ า ย เ งิ น ต า ม ข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หน า ท่ี ต า มห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 

- กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ 
 
- โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แพ ร ข อ มู ล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 
 
2.2.๒ มาตรการสรางความ
โป ร ง ใ ส ใน ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
สาธารณะ/บริการประชาชน 
เพ่ือให เกิความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
โดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 
- มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 
 
2.๓ .๑ มีการจัดทําแผนภู มิ
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน  รายละ เ อี ยด ท่ี
เกี่ ยวของในแตละ ข้ันตอน 
เปดเผย ณ ท่ีทําการและใน
ระบบเครอืขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
- กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.๓.๑ มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดําเนินการอ่ืนใด
ขอ ง ผู มี อํ า น า จ ใ น อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 

- มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 
-มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ 

- มาต รก า รกา รออก คํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

 
 

 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ  

๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมี
ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย  สุ จ ริ ต           
มีคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติพนักงานสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ  
ผู มี คุณธรรม จริยธรรม และ
ใหบริการประชาชนดีเดน 

๒.๔.๒ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ี
ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ี
ชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ 

๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ี
ดํ า รงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

2.5.๑ ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืน
ใดระหวางบุคลากรในองคกร
ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี

- มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ”        

2.5.๒ มีการใหความรวมมือ
กับหนวยงานราชการ จังหวัด 
อํา เภอท่ีไดดํ า เนินการตาม
อํ า น า จ ห น า ท่ี เ พ่ื อ ก า ร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิ บัติ ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

  - มาตรการ ใหความรวมมือ
กับหน วยงานตรวจสอบ ท้ั ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ 

2.5. ๓ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห มี
เ จ า ห น า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ
ดํ า เนิ นการ ให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย  
มิชอบ 

- มาตรการ“แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิติ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  - ม า ต ร ก า ร  “ดํ า เ นิ น ก า ร
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

 

- - -  

มิติที่  ๒ รวม จํานวน  ๑๙  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บ ท บ า ท แ ล ะ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3 . 1  จั ด ใ ห มี แ ล ะ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
ห น า ท่ี ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกข้ันตอน 

๓ .๑ .๑ จั ด ให มีศูนย ข อ มูล
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
- ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ   

 

- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการ
ใหบริการขอมูลข าวสาร  ณ 
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

- กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ร า ช ก า ร  พ . ศ .  2 5 4 0 ” 
 
๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การ เ งิน  การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
ก ล า ง  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ป น ไ ป ต า ม
หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ร ะ เ บี ย บ  ก ฎ ข อ บั ง คั บ ท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองทอง
ถิ่นตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบและตรวจสอบได 
 

- มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร ท่ี สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย” 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  - กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
และกา ร รั บ เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 

- มาตรการ “จัดใหมีชองทาง   
ท่ี ป ร ะ ช า ช น เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ” 
 

๓ .๑ .๒  มีกา รป ดประกาศ 
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข า ว ส า ร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ี
เปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน 

 

- กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ 
 
- โครงการประชาสัมพันธการ
เสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได 

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิ ด เ ห็ น  ก า ร รั บและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดํ า เนิ น กิ จการตาม
อํ าน าจหน า ท่ี ขอ งองค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ี
จะมีผลกระทบตอความเปนอยู 
และสุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น 

- โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบปะ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบั ติ ก ารร วม ในการ
ชวยเหลือขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย 

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชน
ใทองถิ่นสามารถรองเรียน/รอง
ทุกขไดโดยสะดวก 

- ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ศู น ย รั บ
เรื่องราวรองทุกขขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

๓.๓.๓ มีรายงานหรือแจงเปน
ลายลักษณอักษรใหประชาชน
ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบ
ถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

-กิ จ ก ร รม  ร า ย ง านผลกา ร
ต ร ว จ ส อ บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห         
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.3 การส ง เสริ ม ให
ประชาชนมีสวนรวม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๓ . ๓ . ๑  ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห
ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 

- มาตรการแตงตั้งคณะกรรม 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๓ . ๓ . ๒  ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห
ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
แ ล ะวิ ธี ก า รบ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ า น เ มื อ ง ท่ี ดี ข อ งอ งค ก า ร
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่  ๓ รวม จํานวน  ๑๔  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร เ ส ริ ม 
ส ร า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร ต ร ว จ 
สอบการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ท่ี ค ณ ะ 
ก ร ร มก า รต ร วจ เ งิ น
แผนดินกําหนด 

- กิจกรรมการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- - -  

 4.2 การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
ร ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
 
 

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมี
สวนร วมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน 
ย ายข า ร าชการ  พนั ก งาน 
ลูกจาง 
- มาตรการสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย 
 
๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมี
สวนร วมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ 
ก า ร รั บ -จ า ย เ งิ น  ก า ร ห า
ประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการ 
 
- กิจกรรมการรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมี
สวนร วมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการจัดหาพัสด ุ
 - มาตรการแต งตั้ งตั วแทน
ประช าคม เข า ร ว ม เ ป คณะ
กรรมการตรวจรับงานจาง 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 4 . 3  ก า ร ส ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

๔ .๓ .๑ สงเสริมและพัฒนา
ศักญภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหมีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิ บัติหนา ท่ีให เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของ
ไดกําหนดไว 
- โครงการอบรมใหความรูดาน
ระ เบี ยบ  กฎหมายท อ ง ถ่ิ น 
ผู บ ริ ห า ร  แล ะสมาชิ กสภ า
ทองถ่ิน 
 

๔ .๓ .๒ สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นให มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด 
 

- กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทอง ถ่ิน ให มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการ มี
ส วน ร ว มขอ ง ชุ มชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

๔ . ๔ . ๑  ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 
- ม า ต ร ก า ร เ ฝ า ร ะ วั ง ก า ร
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 
๔.๔.๒บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 
 

- มีปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต  

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 

มิติที่  ๔ รวม จํานวน  ๘  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
.............................. 

 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมอืงฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น  

 

ลําดับที่  ๑    
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล      
หนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  

2. หลักการและเหตุผล 
   ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนท่ีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว หลายองคกรมีการพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่อง มีการลงทุนเพ่ือสรางหรือปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ มากมาย
เพ่ือใหทันสมัยและกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการทํางานและพัฒนาองคกร แตหัวใจขององคกร โดยแทจริง คือ 
“ทรัพยากรมนุษย” หรือ “คน” ซ่ึงเปนเรื่องท่ีพัฒนายากท่ีสุด และมีงบประมาณในการพัฒนานอยท่ีสุด ซ่ึงทําให
การพัฒนาองคกรเปนไปไดไมดีเทาท่ีควรท้ังๆ ท่ีมีการพัฒนาเรื่อง O.D.,HA.,ISO ฯลฯ เพ่ือใหผูเขารับการบริการ
ประทับใจ แตบางครั้งบุคลากรกลับตองประสบความเครียดมากข้ึน ขาดความรักความสามัคคี จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสม โดยเสริมสรางศักยภาพของบุคลากร สราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางเทาทันควบคูไปกับการใหบริการท่ีเปนธรรมและเทา
เทียมกันของกลุมคนในทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาทางจิตใจ สรางจิตสํานึกรัก
องคกร ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม มาใชในการปฏิบัติงานและอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข กอใหเกิดความรักความสามัคคีภายในองคกร 
  ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการทํางานและพัฒนาองคกร และใหผูเขารับการบริการ
ประทับใจ องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เปนองคกรหนึ่งท่ีเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง 
จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ไดมีความรู ความเขาใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรมสามารถ
นํามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  3.2 เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองคกร และปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในหนาท่ีความ
รับผิดขอบของแตละคน 
  3.3 เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล ไดรูจักการทํางานเปนทีม ทํางานอยางมีความสุข มีทัศนคติท่ีดี   
ตองาน ผูบริหาร หัวหนางานหนวยงาน เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ พรอมท้ังมีความสามัคคีภายในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานสวนตําบล (ขาราชการทองถ่ิน และลูกจาง) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ เขียนโครงการและเสนอ ขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ประสานงานกับกลุมเปาหมาย วิทยากร สถานท่ีดําเนินการอบรม 
  ๖.๓ ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 
  ๖.๔ ประเมินผลโครงการท้ังกอนและหลังการอบรม และรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สรางจิตสํานึกท่ีดีใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง นําหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต มีการพัฒนาดานอารมณ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  10.2 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องของศีลธรรม 
จริยธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข 
  10.3 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดรูจักการทํางานเปนทีม มีทัศนคติท่ีดีตองาน
ผูบริหาร หนวยงาน รวมท้ังมีความสามัคคีในองคกร  

ลําดับที่  ๒  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน   
มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถไร
อุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนา
ไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ  อันพึงประสงค  
เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท 
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือ
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รักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนา
มากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล  องคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเปน
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 
รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอ
ตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
  2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย 
สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

4. กลุมเปาหมาย 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔)  

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
  ๗.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
  ๗.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
  ๗.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  ๗.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขให
ถูกตองและเกิดความเหมาะสม 
  ๗.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
  ๗.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
  10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติ
ตอองคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 

ลําดับที่  ๓  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ผูนําชุมชนตําบลหนองโบสถ องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีท่ีตองทํา    
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร           
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และการมีสวนรวมของประชาชน 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานายใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดมีการถายโอนภารกิจ อํานาจ
หนาท่ีมาสูองคการบริหารสวนตําบลจํานวนมาก การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ทองท่ีเปนกฎหมายโดยตรงขององคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายอ่ืนท่ีใหอํานาจหนาท่ีไว ทงดาน
การเงิน การคลัง การงบประมาณ และการบริหารบุคคลเปนตน 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีใหอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลถูกตองตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง ตองมีความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมาย วิธีปฏิบัติและประสบการณจากการศึกษา เรียนรู 
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของงองคการบริหารสวนตําบลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญขององคกร ท่ีจะบริหารองคกรใหดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ีไปสูเปาหมายขององคกรได 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดโครงการฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ 
วิสัยทัศน ของคณผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ี และ
การบริหารงานภายในองคกร ตลอดจนการวางแผนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  3.2 เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน และสรางประสบการณ แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล โดย
การริเริ่มความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล โดยศึกษาดูงานในองคกรท่ีมีการบริหารงาน
ประสบผลสําเร็จ และนําองคความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาใชในการสงเสริมและการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
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  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน โดยนําหลักการในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามแนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  3.4 เพ่ือสงเสริม ใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือพัฒนาตนเอง ใหเกิดจิตสํานึกเสริมสราง
ความสามัคคีในการทํางานเปนหมูคณะ และนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในพัฒนาชุมชน หมูบานตําบล และองคกร
ของตนเองเปนสําคัญ 

   

4. เปาหมาย 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูนําชุมชนตําบล   
หนองโบสถ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีการดําเนินการ 
  ๖.๑ เขียนโครงการและเสนอ ขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ประสานงานกับกลุมเปาหมาย วิทยากร สถานท่ีดําเนินการอบรม 
  ๖.๓ ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 
  ๖.๔ ประเมินผลโครงการท้ังกอนและหลังการอบรม และรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 
  ผลลัพธ 
  ๑. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล มีความรูความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาท่ี ระเบียบ
กฎหมาย แนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถนําความรูท่ีไดนํามาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนเองรวมกับ
หนวยงานอ่ืนกันได 
  ๒. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มีความสามัคคีเกิดความสัมพันธกันมากข้ึน และเกิด
ความรวมมือแลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนา และนํางองคความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาใชในการสงเสริม
และการประกอบอาชีพของประชาชน 
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  ๓. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน 
และสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดได 
  ๔. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล สามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาหนวยงานของตน และ
สามารถนําประสบการณท่ีได มาประยุกตใชใหเขากับหนวยงาน องคกร ชุมชนในทองถ่ินของตนตลอดจนถึง
ประเทศชาติตอไป 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองโบสถ พ.ศ.25๖๐ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป 
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวน
ตน และไมมีประโยชนทับซอน, ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ , ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร       
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557        
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
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  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและ
ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหาร         
ใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน
และตอสังคมตามลําดับ 
  3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ือใชเปนคานิยม
สําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ ปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
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๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ 
มีผลประโยชนทับซอน 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103 ซ่ึงมาตรา ๑๐๐ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว
และสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผาน
มาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ กําหนดไววา หามไมให
เจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติใหรับได เวนแตการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  จากท่ีกลาวไวขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอม  
ท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิง
โครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและ
คานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

  เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐไดตระหนักในการดํารงตนตามอํานาจหนาท่ีและกรอบของกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงจัดกิจกรรมการใชแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103  
เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางเสริมองคความรูเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเขาใจในแอพพลิเคชั่น ซ่ึงจะมีแบบทดสอบเก่ียวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓   

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แกบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับซอน
ในองคกร 
  ๓.๓ เพ่ือไมใหการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐจากบุคคลในโอกาสตางๆ 
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  28 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ทําแบบทดสอบท่ีอยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  ใหผูบริหารทองถ่ิน และพนักงานสวนตําบลทุกคน ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  ลงในโทรศัพท จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพ่ือเขาทําแบบทดสอบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ทําแบบทดสอบท่ีอยูในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓ ไดถูกตองทุกขอ 
 

ลําดับที่ ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ัง
ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
  ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน        
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  29 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



ผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือ
การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถข้ึน 
เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว 
รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากล
ไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ     
ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3. ตรวจสอบความถูกตอง 
  4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  30 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



ลําดับที่ ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)  
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 
ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตน
มีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกเจาหนาท่ีเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล เพ่ือให
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถมี
จิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง 
สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 

4. เปาหมาย 
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีการดําเนินการ 
  จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ๓ ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
   ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  ผลลัพธ 
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 ๑.๒.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปหมายหลักเพ่ือใหประเทศ
ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกว่ํารอยละ 50   
ในป พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต      
เพ่ือเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแกประชาชน 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 -  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตไมนอยกวา        
รอยละ 80 
 ๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
ลําดับท่ี ๑ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก การลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด

กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิม
ปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดใน
การดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพอ
อยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไม
ฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ
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สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของ
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชน
สาธารณะ  
 2. เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได 
 3. เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพ้ืนท่ี ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน   ๑๔ หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว    
รั้วกินได เปนตน 
 2.  ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  ๑๔ หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  

6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ----------   บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาประโยชนสาธารณะ เขารวมกลุมอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมได  
 3. สิ่งแวดลอมในชุมชนดีข้ึน และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 ๑.๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริตําบลหนองโบสถ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให

ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง 

หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมี

ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ

และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และ

ขณะเดียวกันจะตองสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก

ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

 ดวยปจจุบันปญหาความยากจนอันเนื่องมาจากความแหงแลงของสภาพพ้ืนท่ี ทําใหผลผลิตทาง

การเกษตรเสียหายตอเนื่อง คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด จึงสงผล

ใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน  

 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดเล็งเห็นวาการทําปศุสัตวเปนอีกหนทางหนึ่งในการ

เสริมรายได แกเกษตรกร นอกเหนือจากรายไดท่ีมาจากการปลูกขาวนาปและการทํากสิกรรมอ่ืน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ตําบลหนองโบสถมีการปลูกมันสําปะหลังเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรผลผลิตจึง

ไมไดคุณภาพ การทําปศุสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงโค จึงเปนทางเลือกท่ีนาจะเหมาะสมสําหรับการสรางรายไดแก

เกษตรกรหลังฤดูการเพาะปลูก เพราะมันสําปะหลังสามารถนํามาทําเปนอาหารเลี้ยงโคได นอกจากนี้ ยังมีวัสดุเหลือ

ใชทางการเกษตร อาทิ ฟางขาว ตนขาวโพด ก็สามารถนํามาทําเปนอาหารเลี้ยงโคไดเชนกัน 

๒. วัตถุประสงค 

  ๒.๑  เพ่ือใหประชาชนในตําบลหนองโบสถ มีการใชชีวิตประจําวันตามหลักการของความพอเพียง  

ความพอดี การใชชีวิตอยางรอบครอบ ไมฟุมเฟอย ใชชีวิตในความไมประมาท ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน  

มีคุณคา   
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 ๒.๒ เพ่ือสรางเครือขายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคในตําบลหนองโบสถใหเขมแข็ง 

 ๒.๓ เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคแบบมีเปาหมายมากข้ึน 

 ๒.๔ เพ่ือสงเสริมและใหความรูแกเกษตรกรในการเพ่ิมมูลคาของโค 

 ๒.๕ เพ่ือเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 

๓. เปาหมาย 

  เกษตรกรผูเลี้ยงโคและผูสนใจตําบลหนองโบสถ จํานวน ๖๐ ราย 

๔. สถานท่ีดําเนินการ 

   ๔.๑ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

   ๔.๒ ฟารมไทยเรด (โคขุน) ตําบลหวยราช อําเภอหวยราช จงัหวัดบุรีรัมย 

   ๔.๓ ฟารมไทยเรด (โคแมพันธุ โครุน โคสาว โรงงานอาหารสัตว คอกกักโรค)ตําบลเมืองไผ อําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย 
   ๔.๔ รวินันทฟารมควายไทย ตําบลหนองโสน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
๕. วิธีการดําเนินการ 

  ๕.๑ จัดทําโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 

  ๕.๒ ติดตอประสานงานปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือขอความรวมมือสงวิทยากรมาใหความรูแก

เกษตรกร 

  ๕.๓ ดําเนินการจัดอบรมใหความรูและสาธิตการตรวจสุขภาพโคและการรักษาโคข้ันเบื้องตนใหแก

เกษตรกร ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

          ๕.๔ เดินทางไปศึกษาดูงาน  

   

   ๕.๗ สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

            กลุมงานสงเสริมการเกษตร  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ    

๘. งบประมาณ 

   จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท  

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

   ๙.๑ ผูเขารวมโครงการไดรับความรูในเรื่องการผลิตลูกโคขุน การเลี้ยงโคขุน เพ่ือสงสูตลาด 

   ๙.๒ เกษตรกรสามารถนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาแปรรูปทําเปนอาหารเลี้ยงโคได  

   ๙.๓ เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตลูกโคจําหนาย และการจําหนายโคขุน 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

2. หลักการและเหตุผล 
   โดยท่ีภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูงมีการใชจายในชีวิตประจําวันท่ีเพ่ิมข้ึนอีกท้ัง
สภาพบานเมืองในปจจุบนท่ีประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาโดยท่ัวไปปรับตัวสูงประชาชนท่ัวไปจึงตองแบก
ภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินตาม
นโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจน โดยการสรางงาน สรางรายได สงเสริมอาชีพอิสระ และการ
เพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจาย สรางรายได ขยายโอกาสใหแกประชาชนโดย
กําหนดในการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน โดยกําหนดในการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนและเพ่ือใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามมาตรา ๑๖ (๖) การสงเสริมการฝกอบรมและประกอบอาชีพ รวมถึงไดนํา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความ
เปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผน
ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค
ตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได
อยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย 
   คนไทยสวนใหญยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีมาแตเดิม เราจะเห็นวาคนไทยมีการ

ทําพิธีกรรมตาง ๆ ในชวงสําคัญของชีวิต เชน รับขวัญเด็ก ทําขวัญนาค พิธีบายศรีสูขวัญตอนรับคนสําคัญ ฯลฯ     

ท่ีเก่ียวของกับขวัญอยูเปนเนืองนิจ ดังนั้น องคกรบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพ

เสริมเพ่ิมรายได  (ทําบายศรี) โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริมาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะดานการทําบายศรีใหกับประชาชน สามารถนําไปสรางอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายไดในครอบครัว 
  ๓.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการรวมกันคิด รวมกันทํา กอใหเกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน 
  ๓.๓ เพ่ือสรางรายไดใหกับประชาชน และสามารถถายทอดความรูใหกับประชาชนภายในชุมชนได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหนองโบสถ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอหนองโบสถ จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
  6.2 ติดตอประสานงานกลุมเปาหมายและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.3 ประชาสัมพันธใหผูท่ีสนใจรับทราบและเห็นความสําคัญของการอบรม 
  6.4 จัดอบรมตามโครงการ 
  ๖.๕ สรุป/รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๗๐,๐๐๐  บาท 
 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลลัพธ 
  10.1 ผูเขารวมอบรมมีความรูและทักษะในการทําบายศรี สามารถนําไปสรางอาชีพเสริมกอใหเกิด
รายไดในครอบครัว 
  10.2 ประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีการรวมกันคิดรวมกันทําและรวมกันพัฒนาเกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน 
  10.3 ผูเขาอบรม นําความรูท่ีไดไปถายทอดใหกับผูท่ีสนใจภายในชุมชนได 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑๐.๔ สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม โดยประเมินจากผูเขารวมอบรม 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนตานยาเสพติด ตําบลหนองโบสถ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ยาเสพติดเปนภัยรายท่ีสรางความเสียหายตอสังคมและประเทศชาติมาทุกยุคสมัย แตในชวงไมก่ีป
ท่ีผานมา สถานการณยาเสพติดทวีความรุนแรงมากข้ึน สังเกตไดจํานวนคดี จํานวนของกลาง กลุมเครือขาย        
การแพรระบาดซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงข้ึนทุกดาน ท่ีสําคัญมีเด็กและเยาวชนเปนจํานวนมากท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับ   
ยาเสพติดไมทางใดก็ทางหนึ่ง ในขณะท่ีการปราบปราม กอนหนานี้ คณะรักษาความสงบแหงชาติด (คสช.) ซ่ึงเขามา
รับผิดชอบดูแลแกไขปญหาชาติบานเมืองในดานตางๆ เปนการชั่วคราว ไดมีคําสั่งท่ี ๔๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๓๑ พ.ค.
๕๗ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด เพ่ือบูรณาการทุกหนวยงานชวยกันปองกันและ
ปราบปรามอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ลาสุด สํานักยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไดจัดทํารายงานสถานการณและแนวโนมของปญหายาเสพติด ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
ข้ึนเพ่ือนํามาประกอบการจัดทําแผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชวง ๓ ป ขางหนา ซ่ึงมีหลายประเด็น
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ท่ีสะทอนความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินสถานการณ “การลักลอบนําเขาและสงออก” ยาเสพติด
นั้นยังมีอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน ยาเสพติดสวนใหญนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน ท้ังเมียนมาร ลาว 
กัมพูชา และมาเลเซีย โดยยาบา ยาโอซ และเฮโรอีน สวนใหญนําเขาจากประเทศเมียนมาร ผานทางชายแดน
ภาคเหนือดานจ.เชียงราย และเชียงใหมเฉพาะยาบา มีการลักลอบนําเขาผานพ้ืนภาคเหนือเปนหลัก โดยในชวง ๕ ป
ท่ีผานมา มีสัดสวนอยูระหวางรอยละ ๘๓.๑ – ๙๓.๓ หากเขมงวดมากเขางวดมากก็จะเปลี่ยนไปเขาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแทน จ.นครพนม บึงกาฬ หนองคาย และอุบลราชธานี โคเคนลักลอบนําเขาทางสนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติ สมุย จ.สุราษฎรธานี และสนามบินนานาชาติภูเก็ต 
  ดาน “การคา” สถานการณยังนาวิตก เพราะเม่ือป ๒๕๕๗ จับกุมผูตองหาคดีคายาเสพติดได 
๒๐ ,๕๒๘ คน แต เ ม่ือป  ๒๕๕๖ ท่ีผ านมาจับ กุมได ถึ ง  ๗๑ ,๓๗๑ คน โดยใน พ้ืน ท่ีภาคใต  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนผูคายาเสพติดสูงข้ึน และสวนใหญเปนกลุม “นักคาหนาใหม” ขณะท่ีกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีแนวโนมลดลง 
  มีสําคัญรายงานฉบับนี้ใหขอมูลวา หากพิจารณาตามชวงอายุ พบวากลุมนักคายาเสพติด สวนใหญ
มีอายุระหวาง ๒๐-๒๙ ป โดยมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๔๒.๔ (ในป ๒๕๕๒ มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๔๖.๓) ในขณะท่ีกลุม
นกการคาท่ีมีอายุตํ่ากวา ๒๐ ป มียังสัดสวนท่ีสูงอยูท่ีรอยละ ๑๔.๔๓ (เดิมในป ๒๕๕๒ มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 
๑๔.๗๙) โดยกลุมนักคาสวนใหญจะเปนเพศชาย ขณะท่ีเพศหญิงก็ไมสามารถท่ีจะวางใจได เนื่องจากพบวาเพศหญิง
เม่ือเปรียบเทียบกับเพศชายมีสัดสวนท่ีเขาไปเก่ียวกของกับคดีคามากกวาคดีเสพ ท้ังนี้ ผูตองหาคดีคายาเสพติดท่ี
จับกุมได เม่ือนํามาหาความชุกผูคายาเสพติดตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พบวาอัตราความชุกเพ่ิมข้ึนจาก ๓ คน    
ป ๒๕๕๒ เปน ๑๑ คน ในป ๒๕๕๖ 
  อีกปจจัยท่ีบงชี้วาสถานการณยังรุนแรงอยู คือ “ศักยภาพในการคา” สังเกตไดจากการจับกุมพบ
ของกลางตั้งแต ๑ ลานเม็ดข้ึนไป และหลักแสนเม็ดมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไมไดสูงข้ึนเฉพาะในกลุมนักคาชาวไทย 
แตกับชาวตางชาติท่ีเขามาคาและลําเลียงก็มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนดวยเชนกัน โดยเฉพาะชาวแอฟริกันก็มีบทบาทใน
สวนของการบงการคายาเสพติดระหวางประเทศ 
  สวนอีกปจจัยหนึ่งท่ีไมอาจมองขามไดคือ “นักคาท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในเรือนจํา” ยังมี
บทบาทบงการเครือขายภายนอกเรือนจําใหคายาเสพติดแทนได แมวาในชวงท่ีผานมารัฐบาลจะมีการติดตั้ง “ 
เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท (jammer) ๗ แหงไดแก เรือนจํากลางเขาบิน เรือนจํากลางบางขวาง เรือนจํากลางคลอง
เปรม เรือนจํากลางระยอง เรือนจํากลางคลองไผ เรือนจํากลางพิษณุโลก และเรือนจํากลางราชบุรีแตเม่ือ ป ๒๕๕๖ 
ท่ีผานมาก็ยังพบการจับกุมคดียาเสพติดท่ีเก่ียวของกับนักโทษในเรือนจํา ๒๐๗ คดี จากเรือนจํา ๕๔ แหง ซ่ึงคดียา
เสพติดท่ีมการบงการคายาเสพติดท่ีเก่ียวของกับนักโทษในเรือนจํา สวนใหญจะมีปริมาณของกลางจํานวนมาก 
รายงานฉบับนี้ยังระบุอีกวา ถึงแมเจาหนาท่ีจะมีการปฏิบัติงานอยางเขมขน แตก็ยังมีเจาหนาท่ีบางสวนเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติดท้ังทางตรงและทางออม จากขอมูลสถิติการจับกุมเจาหนาท่ีรัฐในคดียาเสพติดพบวามีแนวโนม
เพ่ิมสูงข้ึน จากเดิมในป ๒๕๕๑ ท่ีมีเพียง ๑๒๙ คนเพ่ิมข้ึนเปน ๒๐๙ คน ในป ๒๕๕๖ 
  สําหรับอัตราผูเขารับการรักษาตอประชากรหรือ ความชุกของปญหายาเสพติดซ่ึงเปนตัวชี้ความรู
รุนแรงของปญหาแพรระบาดในพ้ืนท่ีนั้น ภาพรวมพบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๙ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
ในป ๒๕๕๒ เปน ๖๔ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในป ๒๕๕๖ กลุมท่ีนาเปนหวงมากท่ีสสุด คือ กลุมเด็กอายุ
นอยกวา ๑๕ ป เนื่องจากเปนวัยท่ียังไมรูจักการใชเหตุผลในการตัดสินใจท่ีดี แมจะมีสัดสวนเขารับการรักษาไมมาก
อยูท่ีรอยละ ๑ – ๑.๕ แตก็พบการเขามาบําบัดในเกือบทุกจังหวัด อีกกลุมท่ีตองเฝาระวังอยางใกลชิดคือ กลุม
เยาวชนหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป เนื่องจากพบวากลุมอายุและอ่ืนๆ ซ่ึงพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งทําใหเด็ก
มีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 
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  จากการประเมินสถานการณดังกลาวจะเห็นวายาเสพติดยังคงเปนปญหารายแรงของประเทศตอไป 
อยางนอยอีก  ๓ ป แตในปหนาคาดการณวาจะตองรับมือกับผูเสพและผูติดยาเสพติดท้ังประเทศประมาณ ๓ ลาน
คน สวนผูคาจะมีประมาณ ๙ หม่ืนคน  หากปลอยใหสถานการณเปนเชนนี้ตอไปจะกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม
เปนอยางยิ่ง 
  ดังนั้น เพ่ือเปนการลดและแกไขปญหายาเสพติดท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล หนองโบสถ ตามมาตรา ๖๗ (๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควรแหง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖ )พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 
๒๕๕๘ องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเห็นความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จึงไดจัด
โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนตานยาเสพติด ตําบลหนองโบสถ ข้ึน 
๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑  เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษของยาเสพติดประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

 3.๒  เพ่ือเฝาระวังการแพรกระจายของยาเสพติดในชุมชน และเปนการสนับสนุนการปองกันยา
เสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  

 ๓.๓  เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในภาคีเครือขายการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด 
 3.4 เพ่ือสราง/จัดต้ังกลุมเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน และตําบลข้ึน 

เพ่ือเฝาระวังปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๔.  เปาหมาย 

 ๔.๑ กลุมภาคีเครือขายการเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด เปนเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 
๑๒ – ๒๐ ป ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จํานวน ๗๐ คน 

 ๔.๒ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางตามภารกิจ ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
๕. วิธีการดําเนินการ 

 ๕.๑  เสนอโครงการตอคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.2  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๕.๓  ดําเนินการตามแผนงาน 
  ๕.๔  รายงานผลการดําเนินงานใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
8.  สถานท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ     
10. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
11. งบประมาณ 

 จํานวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท    
12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  12.1 ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษของยาเสพติด 
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  12.2 มีภาคีเครือขายเฝาระวังการแพรกระจายของยาเสพติดในชุมชน และเปนการสนับสนุนการ
ปองกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  12.3 สรางความรักความสามัคคีและความรวมมือในภาคีเครือขายระวังการแพรระบาดของยา
เสพติด 

12.4 เกิดกลุมเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติดในชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
13.  การรายงานและประเมินผล 

 หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ รายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
 

  ๑.๓.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ “โตไปไมโกง” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชน ถือเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน วันนี้จะ
เติบโตเปนผูใหญในวันหนา การใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางของสังคม   
ในอนาคต ดังนั้นจึงตองบมเพาะใหเปนผูมีความรู ความสามารถควบคูไปกับ การมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ    
เพ่ือใหเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพสรางสรรคสังคมท่ีดี มีความสุข เปนสังคมแหงความดีงาม โดยมีครูและศูนยเด็กฯ       
ทําหนาท่ีถายทอดความรูและบมเพาะความดี แกเด็กตั้งแตวัยเยาว ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองทองลิ่ม    
จึงไดเสนอโครงการโตไปไมโกง 

๓.  วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหรูจักอยูรวมกับผูอ่ืน อยางสันติบนพ้ืนฐานของความถูกตอง

และเปนธรรม 
 3.๒  เพ่ือสรางจิตสํานึกคุณธรรมของเด็กใหไมเห็นแกตัวไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจก จําแนกชั่วดี 

สามารถแยกแยะความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกัน ตอปญหาทุจริต คอรรัปชั่น 
 ๓.๓  เพ่ือพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตการมีจิตสาธารณะ

การรูรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 3.4 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาของนักเรียน ใหคิดเปน

และปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ และมีคุณธรรม 

๔.  เปาหมาย 
 ๔.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
 -  เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองทองลิ่ม เขารวมกิจกรรมของโครงการโตไปไมโกง 
 ๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 -  เด็กปฐมวัยรอยละ ๘๐ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน อยางสันติบนพ้ืนฐานของความถูกตองและเปนธรรม 
 -  เด็กปฐมวัยรอยละ ๘๐ จิตสํานึกคุณธรรมของเด็ก ใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน 
 -  เด็กปฐมวัยรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 -  เด็กปฐมวัยรอยละ ๘๐ มีวิจารณญาณในการแกไขปญหา ปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ  
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๕. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ๕.๑ สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.256๑ – 256๔) ขององคการบริหารสวนตําบล    

หนองโบสถ สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1 แนวทางการ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 ๕.๒ สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (การพัฒนาคุณภาพผูเรียน) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑  ประชุม ครู และผูมีสวนเก่ียวของ 
 ๖.๒ เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมติ 
 ๖.๓ แตงตั้งคณะทํางานมอบหมายภารกิจ 
 ๖.๔ ดําเนินงานตามกิจกรรม 
 ๖.๔ สรุป – ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

8.  สถานท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  
 หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ     

10. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
11. งบประมาณ 

 จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐.-บาท (-หาหม่ืนบาทถวน-)       
12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ผลลัพธ 
  12.1 เด็กมีกระบวนการเรียนรูใหรูจักอยูรวมกับผูอ่ืน อยางสันติบนพ้ืนฐานของความถูกตองและ

เปนธรรม 
  12.2 เด็กมีจิตสํานึกคุณธรรมใหไมเห็นแกตัวไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจัก จําแนกชั่วดี สามารถแยกแยะ

ความผิดและความถูกตอง  
  12.3 เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู
รับผิดชอบและมีวินัยและรักความพอเพียง 
  ๑๒.๔ เด็กมีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารญาณในการแกไขปญหา ใหคิดเปนและปฏิบัติอยาง
ถูกตองกลาหาญ และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 
- แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ 
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

13.  การรายงานและประเมินผล 
 หนวยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ   รายงาน

และประเมินผลการปฏิบัติงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
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  ๑.๓.๓ สรางจติสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจางเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติหนาท่ีชวงปดภาคเรียน  
2.  หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการจัดการ การพัฒนาอํานวยความสะดวก และชวยเหลือ
ประชาชน สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6)จากสภาพสังคมในปจจุบัน ทํา
ใหทุกคนตองตอสูดิ้นรน ทํามาหากิน เพ่ือใหตนเองและครอบครัวอยูรอด โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวท่ีมีภาระเลี้ยง
ดูบุตร ตองสงเสียบุตรในการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงบางครั้งการดิ้นรนทํามาหากิน จนทําใหไมมีเวลาดูแลบุตร ทําให
ความรักความอบอุนภายในครอบครัวลดนอยลง จนเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ ตามมาอาทิ  เชน ปญหา
ครอบครัวแตกแยก ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กติดเกมส ปญหาเด็กซ่ิง ปญหาเด็กไมไดรับการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น 
เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการรวมแกปญหาสังคมดังกลาว อีกท้ังเพ่ือลดความเสี่ยงของเด็กจากการไปม่ัวสุมเก่ียวของกับ
ปญหายาเสพติดและปญหาสังคม เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการรวมกันปองกันยาเสพติด เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดรับความรู พัฒนาทักษะประสบการณในการทํางาน สามารถพัฒนา
สูความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีตอการทํางาน มีพฤติกรรมท่ีสรางสรรคตอสังคม       
และเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางการศึกษาสามารถชวยเหลือผูปกครองในเรื่องภาระคาใชจาย     
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทําโครงการจางเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติหนาท่ีชวงปด   
ภาคเรียน ข้ึน   
๓.  วัตถุประสงค 

๓.๑  เพ่ือสรางรายไดและเปนการบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครอง 
 3.๒  เพ่ือสนับสนุนใหเด็กนักเรียนนักศึกษา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  หางไกลยาเสพติด  
 ๓.๓  เพ่ือสนับสนุนให เด็กนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนเยาวชน มีรายไดเสริม ในชวงปดภาคเรียน 
 3.4 เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครองท่ีมีฐานะยากจน,ดอยโอกาส 

๔.  เปาหมาย 
 เด็กนักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ท่ีกําลังศึกษาและอยู

ในชวงปดภาคเรียน โดยจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ 
จํานวน  9  คน    
๕.  รายละเอียดกิจกรรม 

5.1 จางนักเรียน นักศึกษา ท่ีกําลังศึกษาและอยูในชวงปดภาคเรียน ท่ีมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป บริบูรณ ทํางาน
ชวงปดภาคเรียน  ตามระยะเวลาการปดภาคเรียนหรือตามความเหมาะสมของนักเรียนนักศึกษารายคน โดยมี
คาตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด งานท่ีปฏิบัติไดแก 

 -  ชวยเหลืองานสํานักปลัด อบต. 
 -  ชวยเหลืองานกองคลัง 
 -  ชวยเหลืองานกองชาง 
 -  ชวยเหลืองานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 -  ชวยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  ชวยเหลืองานกองสวัสดิการสังคม 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  43 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



6. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 6.1 สอดคลองกับแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.256๑ – 256๔) ขององคการบริหารสวนตําบล    

หนองโบสถ สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1 แนวทางการ
พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 2.1.10 โครงการจางเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีชวงปดภาคเรียน 
7. วิธีการดําเนินการ 
   7.๑  เสนอโครงการตอคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  7.2  ดําเนินการแจงใหคณะกรรมการหมูบานจัดทําประชาคมหมูบาน  จํานวน ๑๔ หมูบาน  
ดําเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีกําลังศึกษาและอยูในชวงปดภาคเรียน ท่ีมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ 
มีความประพฤติดี คณะกรรมการหมูบานใหการยอมรับ  พรอมแนบบันทึกรายงานการประชาคมหมูบานและ
ภาพถายการประชาคมหมูบาน 
    7.๓  ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
ประกอบดวย 

   1)  รองนายก อบต.หนองโบสถ  ประธานกรรมการ 
           2)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   กรรมการ 
           3)  นิติกรชํานาญการ    กรรมการ 
           4)  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  กรรมการ 

           5)  ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ  
            

ใหมีหนาท่ี  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตามท่ี
คณะกรรมการหมูบานไดดําเนินการ คัดเลือกรวมท้ังพิจารณาคัดเลือกใหเหลือผูเขารวมโครงการ จํานวน  9  คน 

 7.๔  ดําเนินการแจงใหผูท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติ ใหมาปฏิบัติงาน 
8.  สถานท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  

 หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ     
10. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
11. งบประมาณ 

 จํานวนเงิน  ๖๐,๐๐๐.-บาท (-หกหม่ืนบาทถวน-)       
12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  12.1 นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดรับความรู พัฒนาทักษะประสบการณใน

การทํางาน สามารถพัฒนาสูความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติท่ีดีตอการทํางาน มีพฤติกรรมท่ี
สรางสรรคตอสังคม 

  12.2 นักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางการศึกษา สามารถชวยเหลือผูปกครองในชวงปดภาค
เรียน 

  12.3 ลดความเสี่ยงใหกับกลุมนักเรียน นักศึกษา จากการถูกชักจูงเขาเก่ียวของกับปญหายาเสพ
ติดและปญหาทางสังคม 

12.4 ชุมชนมีความเขมแข็งในการรวมกันปองกันปญหายาเสพติด 
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13.  การรายงานและประเมินผล 
 หนวยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ รายงาน

และประเมินผลการปฏิบัติงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศ     
ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ี
ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน
ตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตอง
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปน
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

  ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานใน
ทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทาง ท่ีคนทํางานใน
ทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของ
ความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความ
เสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ตองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริม
ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ 
  6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๓ ป จํานวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ 
  -  การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  -  ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลกัคุณธรรม ทั้งในเร่ือง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากร  
ท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
   เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
   ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จรยิธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบรหิารงานบุคคลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
  3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน
บุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   
ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย   

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
  6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  -  มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 
  10.2 ผลลัพธ 
  -  ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 
90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล ไมต่ํากวาระดับ 3 
  -  การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาท่ีได 
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ลําดับที่ ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทํา
อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยูกับฝายผูบริหารไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงาน         
มีประสิทธิภาพ คุมคา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา ๖๐/๑ กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ี
อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถข้ึน  
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
  3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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ลําดับที่ ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลโดย
แตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงาน
สวนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น
เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
  งานบริหารงานบุคคล  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 ๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรทางกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ีเก่ียวของ 
  3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ลําดับที่ ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
  3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกั ผูเสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง
ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
  10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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ลําดับที่ ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑       
ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางใหสวนราชการดําเนินการ
โดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ จัดซ้ือ – จัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล   
ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน จํานวน ๓ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล    
หนองโบสถ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  -  ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  -  ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือสงหนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
  10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  -  สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
  ๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปน
ธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน     
เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตอง
เปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
  ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการ
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ใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีใน
การใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการ    
อยาง  มีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน 
  6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
  6.๓ จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ํา
สําหรับผูพิการ 
  6.๔ จัดใหมีปายอยางนอย ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  ๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถใหสั้นลงมีความรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 
  4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองโบสถ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
  4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด ท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและ
ทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
  ๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดําเนการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน    
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
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  ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ   
ท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ    
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
ซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลําดับที่ ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒  ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไวหลายเรื่องหลายประการ
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
  3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๑ เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณา 
  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

ลําดับที่ ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี
ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจ มี
มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการ
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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   เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๐ นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา ๖๐/๑ กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ี
อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
  3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

4. เปาหมาย 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ จํานวน ๓ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวน
ราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือ  สั่งการ 
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  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๓ ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  -  ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 

  ๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ           
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม และใหบริการประชาชนดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูท่ีมีบทบาท
สําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก
ประชาชนในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมี
ความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลังความสามารถ
แลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช ไดพระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ 
ป ดังนี้ 
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   ประการท่ี ๑ คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตน  
เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการท่ี ๒ คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
   ประการท่ี ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวยเหตุ
ประการใด 
   ประการท่ี ๔ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน 
เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
   คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแลว จะ
ชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค   

 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามา    
ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผล
ใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล   
ในทางปฏิบัติ 

 ๑.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาท่ี       
ในหนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางชัดแจงวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม      
ท่ีพึงละเวน 

  ๒. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนท่ีประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการ
มอบโล การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการท่ีควรดําเนินการควบคู
ไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม       
และจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

 ๓. การเปนแบบอยาง (model) คือ การนําตัวอยางท่ีดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญคือ           
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนําในการทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีสรางศรัทธาให เ กิดข้ึนแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔. การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

 ๕. การจดักิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในรูปแบบตางๆ เชน ประกวด
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรเปนแนว
พิจารณา เปนตน ท้ังนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชน มีสวนรวม
ในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วิดีทัศน เปนตน 
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 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเปนแบบอยางท่ีดีไดหรือ
การใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
ดวยตัวของเจาหนาท่ีเอง 

 ๘. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถนั้น จึงเห็นควรใหมีการจัดทําโครงการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชู
เกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุมคาและสรางความ
ภูมิใจใหกับตนเอง จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

 

๓. วัตถุประสงค                
  ๓.๑  เพ่ือการยกยอง  เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

๓.๒  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตําบล 
๓.๔  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ      
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   

  ๔.๒  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ      
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเดน ปละ ๑ ครั้ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 

 ๖.๑  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๖.๒  เพ่ือให พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงคของ

โครงการ 
  ๖.๓  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองโบสถ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
   ๖.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน 

 ๖.๕  ดําเนินการตามโครงการ 
๖.๖  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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   ๖.๗  จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ใหเปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซตของหนวยงาน สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
เพ่ือนําผู ท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี             
วันสงกรานต  และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม 
และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2. เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
4. เปาหมาย 
 -  ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 -  ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
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 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  -  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 
 ……………………… 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขา
รวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณคาของบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ  

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืช
ใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหัน
กลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน 
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญ
สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
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 องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เริ่ มจากการดํ า เนินชี วิตในครั ว เรือน เปนลํ าดับแรก จึ ง ได ร วมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช
ทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณ
น้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรม  เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนตําบลหนองโบสถ 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตาํบล 
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบท่ีนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางท่ีดีแก
สาธารณชนตอไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ..............................   บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.๕.๑ ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนี
ในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ี
ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกร        
ท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผล
ตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
  3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี 
  6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

  ๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบควบคมุ ดูแลการปฏิบติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ี
ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
  กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไมหรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)    
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจึงไดมีมาตราการ “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
   
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
   -  การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
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   -  การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป 
หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 
   -  การรับตรวจจากสํานกงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 

 ๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
  3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
  6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
  6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน   
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทํา
มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมี
สวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียน
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ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสอง
และเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 

4. เปาหมาย 
  “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ 

  6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจ
แกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
  6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาการดําเนินการภายใน 5 วัน 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด : รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
  3.1.๑ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทํา
การของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ใหบริการ ณ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล โดยมี 
เจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสาร เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดเพ่ือ
ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จํานวน 1 แหง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ (ภายในหองสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล) 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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  6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

ลําดับที่ ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติ
ไววาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  
  2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
   3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
   3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
   3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
4. เปาหมาย 
  1. คูมือการปฏิบัติงานการใหบริหารขอมูลขาวสาร ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ จํานวน 1 เลม 

  ๒. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ภายในสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดทํารางคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหาร เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
  6.๒ จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๓  เม่ือผูบริหารอนุมัติแลว แจงเวียนใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานทราบ 
 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
  เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม 25๖๐ เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

8. งบประมาณ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
  ๒. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
การบริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
   การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง 
รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความโปรงใสในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหาร
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สวนตําบลหนองโบสถและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสใน
การทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ. 2540 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูเขารวมอบรม   จํานวน  ๖๐  คน 
  ผลการเรียนรูเฉลี่ย  รอยละ  80 
  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
  ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
  ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
  ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนผูเขารวมอบรม 
  รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  
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 3.1.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ
และหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
  3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 
ประเภทข้ึนไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

๑) แผนพัฒนาทองถ่ิน       ๒) งบประมาณรายจายประจําป 
๓) แผนการดําเนินงาน      ๔) แผนอัตรากําลัง 
๕) แผนการจัดหาพัสดุ       ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
๗) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  ๘) ขอมูลรายรับและรายจาย 
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน   ๑๐) รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
๑๑)  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป   
๑๒)  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๑๓)  ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 

ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือ     
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล       
หนองโบสถ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร
ขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม     
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

๑. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
๒. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ท่ีอยูตามชุมชน/หมูบาน 

   ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
๔. ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีเจาหนาท่ีใหบริการประจํา 
๕. จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
๖. ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานของหนวยงาน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
๗. หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ินq 

   ๘. ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ของอปท. 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  79 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสวน/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 3.1.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการ
ใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อ
ใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ 
ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี 
อยางโปรงใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนไดรับทราบ โดย
ผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 
  2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลอยางถูกตองและโปรงใส 
  3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
  4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
  5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

4. เปาหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ใหประชาชน
โดยท่ัวไปทราบอยางกวางขวาง 
  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป  
  4.๒ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน 
  4.๓ จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
  4.๔ ปายประชาสัมพันธ 
  4.๕ เสียงตามสาย 
  4.๖ อ่ืนๆ  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดําเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจ 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ        
โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  -  ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ และ    
มีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 

ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการประชาสัมพันธการเสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ไดรับหนังสือท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันท่ี ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทอถง่ินเปนภารกิจ
ท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนและมีฐานะการคลังท่ีเขมแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองไดในอนาคต จึงขอใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทอถง่ิน ดังนี้ 
  ใหดําเนินการประชาสัมพันธหลักเกณฑ ข้ันตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียม
ตางๆ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย และคาธรรมเนียม เปนตน โดยดําเนินการในลักษณะตางๆ 
เชน การจัดทําปายประชาสัมพันธ เอกสารแผนพับ หรือการกระจายเสียงทางหอกระจายขาว เปนตน และ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวา ภาษีท่ีจดเก็บไดดังกลาวจะนําไปในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทําบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
  ฉะนั้น เพ่ือเปนการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และองคการบริหารสวนตําบลหนอง
โบสถจะไดปฏิบัติการในเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประชาชนผูเสียภาษีมีความเขาใจมากข้ึนและท่ีสําคัญ
ประชาชนสามารถรูระยะเวลาในการเสียภาษีประเภทตางๆ สามารถท่ีจะมาชําระภาษีตามกําหนดเวลาได องคการ
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บริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทําปายประชาสัมพันธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดขององคการบราหรสวนตําบลหนองโบสถ 
  2. เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดขององคการบราหรสวนตําบลหนองโบสถ โดยสามารถจัดเก็บภาษี และ
คาธรรมเนียมไดยอางท่ัวถึง ครบถวน ถูกตองเปธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ืใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือเปนการกระตุนประชาชนใหมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากข้ึน 
  4. เพ่ือใหเปนประโยชนในการบริหารงานขององคืการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  5. เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการชําระภาษีมากข้ึน  
  ๖. เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชําระภาษี 
  ๗. เพ่ือใหประชาชนไดรูระยะเวลาในการชําระภาษี 

4. เปาหมาย 
  ประชาชนผูประกอบการคา สถานบริการตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขอนุมัติโครงการ 
  6.2 จัดทําประกาศการชําระภาษี 
  6.3 ประสานกับกํานัน/ผูใหญบานในการประชาสัมพันธใหผูท่ีอยูในขายท่ีตองชําระภาษีทราบโดย
ท่ัวถึงกัน 
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐ บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ        
โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  -  ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ และ    
มีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
  ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ ประชาชนไดรับขาวสารเปนปจจุบัน 
  ๑๐.๒ จัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมไดอยางท่ัวถึง 
  ๑๐.๓ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการบริการแกประชาชน 
  ๑๐.๔ มีผูมาชําระภาษีมากข้ึน 
  ๑๐.๕ ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางองคการบริหารสวตําบลกับประชาชน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  3.๒.๑ มีการบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี พบปะประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และ    
มีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการใน
เชิงรุก จึงไดจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี บริการดวยใจรับใชประชาชน เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน
ตามครัวเรือนวาตองการใหเทศบาลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจ
หนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหาก
จําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการอบต. ซ่ึง
อาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
   นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตอบต. ท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถท้ังหมด 
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  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับการประชาคมทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน) 
  5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย  
  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตตําบลหนองโบสถ ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ 
ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
โบสถ อยางท่ัวถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตตําบลหนองโบสถ มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และ
ความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
๒. หลักการและเหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 16 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงเห็นควรจัดทําโครงการโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย ข้ึน 
๓.วัตถุประสงค 
                    1.เพ่ือใหมีศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางการประสานงานราชการ การใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอนไมสามารถชวยเหลือตนเองได และเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธผลงานการใหบริการสาธารณะ 
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
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                    2.เพ่ือใหศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปนสถานท่ีรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการ
ชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
           3.เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ใหมีเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ และวัสดุอุปกรณ ตางๆใชใน
การปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการรวมฯ 
๔. เปาหมาย 
                    จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย ณ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอนางรอง จํานวน 1 แหง โดยมอบหมายใหทองถ่ิน
อําเภอนางรอง เปนหัวหนาศูนยประสานงานราชการของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวมฯ 
๕. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
                      ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

๖. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
                      ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอนางรอง) อาคารท่ีวาการอําเภอนางรอง  
๗. วิธีการดําเนินการ 
                      1. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ตั้งงบประมาณไว 15,000 บาท  

 2. องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในพ้ืนท่ีอําเภอนางรอง จํานวน 14 แหงๆละ 15,000 บาท รวมขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเปนเงิน 210,000 บาท  
               3. จางเหมาบริการตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการหรือเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล                      
  ๔. จัดซ้ือเครื่องเขียนแบบพิมพ วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ รวมถึงซอมแซมครุภัณฑ และอ่ืนฯลฯ  
๘. งบประมาณ 
                      งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ จํานวน 2๐๐,000 บาท โดยใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอนางรอง 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. มีศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 

พ้ืนท่ี อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือทําหนาท่ีเปนสื่อกลางการประสานงานการใหความชวยเหลือประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางเปนรูปธรรมมีศูนยฯประชาสัมพันธผลงานการ
ใหบริการสาธารณะตางๆและการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดดําเนินการ
แลวใหแกราษฎรหรือผูสนใจท่ัวไปไดรับรูรับทราบมากยิ่งข้ึน 
                     3. มีศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปนสถานท่ีดําเนินการประสานราชการไดอยางสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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                    ๔. เปนศูนยปฏิบัติการรวมในการรายงานขอมูลสถิติการใหความชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนางรอง 
 

  3.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และ    
มีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบล 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
4. เปาหมาย 
  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี
สวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ     
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
๖. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน 
  5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
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  ๗.1  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
  ๗.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๖๓๔๕๗๗ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๖๓๔๕๗๗ 
  ๗.3 ทางเว็บไซต หรือทางไปรษณีย 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
  9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
  3.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
  ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
  ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
  10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 3.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
หนองโบสถ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
องคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ โดยงานนโยบาย
และแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถและตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถและแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนา   
ท่ี ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ คณะ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถบางตําแหนง 
ในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึง
ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เ พ่ือให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกร
จัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 ท่ีกําหนด 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลและรางแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตตําบลหนองโบสถ ดวยความถูกตอง โปรงใส 
สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 3.๓.๒ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดจัดทํา
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ข้ึน 
  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถมีการขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
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3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
  6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว
เสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
   3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
   4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
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  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล พรอมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมการจดัทํารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบล  
หนองโบสถ จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปน
ประจํา ทุกป 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม  
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สวนราชการ/กอง ทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

4.๒.1 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 
  ๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอนยายขาราชการ พนักงานลูกจาง 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร
จึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน 
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด 
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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3. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม 
  ๓.๒ เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางท่ีมีการดานการบริการงานบุคคล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
  2. การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
  ๓. มีการประชาสัมพันธลงในเว็ปไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
  ๔. มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล      
หนองโบสถ 
  ๕. ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการรวมถึงมีการ
แตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
  ๖. การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กอน 
  ๗. ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถจะออกคําสั่งแตงตั้ง    
ไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ก.อบต.จังหวัด 
  การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
  ๑. แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล     
ในการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงคับท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด 
  ๒. มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
  ๓.มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในองคการบริหารสวนสตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาสัมพันธลงในเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๔. มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบติผูขอรับการประเมินเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
  ๕. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
  ๖. มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
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  ๗. ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
  ๘. การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
  ๙. ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ     
จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถรับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) 
  การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
  ๑. แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
  ๒. มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
  ๓. มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
  ๔. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะและขอมูลการลา เปนตน 
  ๕. มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 
  ๖. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณ
กรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 
  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
  ผลลัพธ 
  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยายขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธบายผลทีเกิดข้ึนดังกลาวไดทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาส
ใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
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4.๒ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
  ๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง    
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูล
อ่ืนตอประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
  3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข
การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
  ๔.๒.๓ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคการปคกรองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขับกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล    
หนองโบสถ 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหนองโบสถอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนหมูบานท้ัง ๑๔ หมูบาน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ตําบลหนองโบสถ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  1. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถอยางแข็งขัสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนอง
โบสถในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนหมูบานมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปฯ
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
  2. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมึความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุเพ่ือ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองโบสถ 
  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

  ๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่นผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข 
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง 
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ิมพูนความรู ความ
เขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
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ปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการอบรม
ใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ เพ่ิมพูนความรูความ
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
  3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจมิ
ใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๔  คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองโบสถ จํานวน ๒๗ คน รวม  ๓๑  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขารับการอบรม 
  6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)   

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
  10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
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  10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

  ๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 

2. หลักการและเหตุผล 
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร      
เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบล มี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความ
โปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถทุกคน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
  6.2 แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปร
ญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  99 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 
  ๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการ
กระทําคอรรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค 
  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  100 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชั่นได 
  10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรรัปชั่นในระดับองคการบริหารสวนตําบล 
 

  ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
ลําดับที่ ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ี

ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตตําบลหนองโบสถ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
  6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณหนาท่ีทําการ อบต.หนองโบสถ  
  6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  101 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)   
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 

 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

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

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  102 
องคการบริหารสวนตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 


