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หลักการและเหตุผล  

    ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับ ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอรร์ัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่ว
โลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

   แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน    
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
 

   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่         
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  

 

ส่วนที่  ๑ 
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มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564  
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. 
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  โดยด าเนินการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล        
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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วิสัยทัศน์   
“องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถโ์ปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) ซึ่งจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เพิกเฉย ต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร มีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินการขององค์กรได้ทุกขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

พันธกิจ       
   “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่       
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 
  ค าอธิบายพันธกิจ 
  การป้องกันการทุจริตในระยะ ๓ ปีข้างหน้า จะเริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต         
ทุกรูปแบบ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต     
ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ปลูกฝังและปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่น การท างานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และ
มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  
 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
   ๑. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์
   ๒. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   ๕. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์           
ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 

เป้าหมาย 

   1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองโบสถ์ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความ
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ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย     
ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
    2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ พนักงานส่วนต าบล 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถมี์ความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

    1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองโบสถ์ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของ
ตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝัง
หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส 
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว    
จะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ – 256๕)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1 .ก า ร ส ร้ า ง
สั งคมที่ ไ ม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ ายบริหาร 
ข้ า ร า ช ก า ร ฝ่ า ย
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย ส ภ า
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ า
ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บั ง เกิ ด ป ร ะ โย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
- โครงการอบรมจริยธรรม
พนั กงานส่ วนต าบลหนอง
โบสถ ์
 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต 

- โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของคณ ะผู้ บ ริห ารแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ป ร ะพ ฤ ติ ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรม 
- ม า ต ร ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ป ระม วล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
256๕ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผ ล ป ระ โยช น์ ห รื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 
และ 103  
 

- มาตรการจัดท าคู่มื อการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์
 

- กิ จ ก รรม ให้ ค วาม รู้ เรื่ อ ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
- กิ จกรรมการน าความรู้ /
มาตรการไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
256๕ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.2 สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

- 

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยขน์สาธารณะ 

- 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ต น ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โ ค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

- โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได ้

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

  

 1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและ
ค ว ามต ระห นั ก ใน ค วาม
ซื่อสัตย์สุจริต 

- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของ
สั ง ค ม ใน มิ ติ วั ฒ น ธ ร ร ม 
“เด็กไทยโตไปไม่โกง” 

- โค ร งก ารฝึ ก อบ รม แล ะ
เยาวชนต้านยาเสพติดต าบล
หนองโบสถ ์

 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
256๕ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ให้ มี จิ ต
สาธารณะ 

- โครงการจ้างเด็กนักเรียน 
นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิด
ภาคเรียน 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

มิติที่  ๑ รวม จ านวน  ๑๓  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2 . การบริหาร
ร า ช ก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

- กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

 

 2 .2  มาตรการสร้ าง
ความโปร่ งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่ งใสในการบริหารงาน
บุ ค ค ล ให้ เป็ น ไป ต ามห ลั ก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
- ม าตรการการสร้ างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

- มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.2.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
แล ะป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป ต าม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

-กิ จ ก ร รม ค วบ คุ ม ก า ร เบิ ก
จ่ า ย เ งิ น ต า ม ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

256๕ 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
ห น้ าที่ ต ามห ลั ก ก าร
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
- โค ร งก าร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
2.2.๒ มาตรการสร้างความ
โป ร่ ง ใส ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ/บริการประชาชน 
เพื่ อให้ เกิความพึ งพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
- มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 
 
2.๓.๑ มีการจัดท าแผนภู มิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ป ระช าชน  รายล ะ เอี ยดที่
เกี่ ยวข้ องในแต่ ละขั้ นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
- กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
2.๓.๑ มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการด าเนินการอ่ืนใด
ข อ งผู้ มี อ า น าจ ใน อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

256๕ 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 

- มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
-มาตรการมอบอ านาจ ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์

- ม าต รก ารก ารออก ค าสั่ ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 

 
 

 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เนิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต           
มีคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติพนักงานสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ ความช่ วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

- 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ด ารงตนตามหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 

 

 

- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

256๕ 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

2.5.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืน
ใดระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

- มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ”        

2.5.๒ มีการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ ได้ ด า เนินการตาม
อ า น า จ ห น้ า ที่ เ พื่ อ ก า ร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบั ติ ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - มาตรการ ให้ความร่วมมือ
กับหน่ วยงานตรวจสอบทั้ ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2.5. ๓ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี
เ จ้ า ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
ด า เนิ น ก าร ให้ เป็ น ไป ตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดย  
มิชอบ 

- มาตรการ“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 

 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  - ม า ต ร ก า ร  “ด า เนิ น ก า ร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 

- - - -  

มิติที่  ๒ รวม จ านวน  ๑๒  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
256๕ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บ ท บ า ท แ ล ะ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3 .1  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ าน าจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

๓ .๑ .๑  จั ด ให้ มี ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์   
 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ
ให้ บริการข้อมู ลข่ าวสาร  ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

- กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ร า ช ก า ร  พ .ศ .  2 5 4 0 ” 
 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคา
ก ล า ง  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น  เป็ น ไป ต า ม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ร ะ เบี ย บ  ก ฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองทอ้ง
ถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
 

- มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย” 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  - กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
แ ล ะก ารรั บ เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

- มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง   
ที่ ป ร ะ ช า ช น เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์” 
 

๓ .๑ .๒  มี ก ารปิ ด ป ระกาศ 
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

-กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 
 
- โครงการประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได ้

 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

 3.2  การรับฟั งความ
คิ ด เห็ น  ก ารรั บ แล ะ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชน 
ใน การด า เนิ น กิ จ ก ารตาม
อ าน าจห น้ าที่ ข อ งอ งค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 

- โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบปะ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
256๕ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  - โครงการช่วยเหลือตามอ านาจ
หน้าที่ 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชน
ใท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

- ก า ร ด า เนิ น ง า น ศู น ย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๓.๓.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

-กิ จ ก ร รม  ร าย งาน ผ ล ก าร
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง ให้         
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 3 .3  ก ารส่ ง เส ริ ม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

๓ .๓ .๑  ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 

- มาตรการแต่งตั้งคณะกรรม 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๓ .๓ .๒  ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

- กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
แ ล ะวิ ธี ก าร บ ริ ห า รกิ จ ก า ร
บ้ าน เมื อ งที่ ดี ข อ งอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่  ๓ รวม จ านวน  ๑๔  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

256๕ 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4 .ก า ร เส ริ ม 
ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไก
ใน ก า รต รว จ 
สอบการปฏิบัติ
ร า ช ก า รข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใน ต า ม ที่ ค ณ ะ 
ก ร รม ก า รต รว จ เงิ น
แผ่นดินก าหนด 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- - - -  

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 
 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ ายข้ า ราชการ พ นั ก งาน 
ลูกจ้าง 
- มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ 
ก า ร รั บ -จ่ า ย เงิ น  ก า ร ห า
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 
- กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 - มาตรการแต่ งตั้ งตั วแทน
ป ระช าคม เข้ า ร่ วม เป็ ค ณ ะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

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

๔.๓ .๑ ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักญภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้ 
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระ เบี ยบ  กฎ ห มายท้ อ งถิ่ น 
ผู้ บ ริห าร  แล ะสมาชิ กสภ า
ท้องถิ่น 
 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ให้ มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้ องถิ่ น ให้ มี บทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 
 

 

- 
 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 4 .4  เสริมพลั งการมี
ส่ วน ร่ วมข องชุ ม ช น 
( Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔ .๔ .๑  ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก า ร
ด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
- ม า ต ร ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 
๔.๔.๒บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

- มีป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต  

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

 

มิติที่  ๔ รวม จ านวน  ๘  โครงการ/
กิจกรรม/มาต 

รการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
.............................. 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

ล าดับที่  ๑    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

2. หลักการและเหตุผล 
   ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรมีการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนเพ่ือสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย
เพ่ือให้ทันสมัยและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการท างานและพัฒนาองค์กร แต่หัวใจขององค์กร โดยแท้จริง คือ 
“ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คน” ซึ่งเป็นเรื่องที่พัฒนายากที่สุด และมีงบประมาณในการพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งท าให้
การพัฒนาองค์กรเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งๆ ที่มีการพัฒนาเรื่อง O.D.,HA.,ISO ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบริการ
ประทับใจ แต่บางครั้งบุคลากรกลับต้องประสบความเครียดมากขึ้น ขาดความรักความสามัคคี จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สร้าง
ฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทันควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่า
เทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรัก
องค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการท างานและพัฒนาองค์กร และให้ผู้เข้ารับการบริการ
ประทับใจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรมสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3.2 เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในหน้าที่ความ
รับผิดขอบของแต่ละคน 
  3.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ได้รู้จักการท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี   
ต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล (ข้าราชการท้องถิ่น และลูกจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

ส่วนที่ ๓ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เขียนโครงการและเสนอ ขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
  ๖.๓ ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
  ๖.๔ ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผดิชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างจิตส านึกที่ดีให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง น าหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  10.3 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รู้จักการท างานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร  

ล าดับที่  ๒  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้ งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มี ความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน   
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์  
เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  ๗.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  ๗.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  ๗.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  ๗.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
  ๗.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  ๗.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

ล าดับที่  ๓  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนต าบลหนองโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ที่ต้องท า    
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากร           
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านายให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจ
หน้าที่มาสู่องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนมาก การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ท้องที่เป็นกฎหมายโดยตรงขององค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายอ่ืนที่ให้อ านาจหน้าที่ไว้ ท้งด้าน
การเงิน การคลัง การงบประมาณ และการบริหารบุคคลเป็นต้น 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย วิธีปฏิบัติและประสบการณ์จากการศึกษา เรียนรู้ 
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของงองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร ที่จะบริหารองค์กรให้ด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าที่ไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
วิสัยทัศน์ ของคณผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และ
การบริหารงานภายในองค์กร ตลอดจนการวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ และสร้างประสบการณ์ แกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
การริเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการบริหารงาน
ประสบผลส าเร็จ และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาใช้ในการส่งเสริมและการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น โดยน าหลักการในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  3.4 เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตนเอง ให้เกิดจิตส านึกเสริมสร้าง
ความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ และน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในพัฒนาชุมชน หมู่บ้านต าบล และองค์กร
ของตนเองเป็นส าคัญ 

   

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบล   
หนองโบสถ ์

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ เขียนโครงการและเสนอ ขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
  ๖.๓ ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
  ๖.๔ ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ๑. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ ระเบียบ
กฎหมาย แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถน าความรู้ที่ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนเองร่วมกับ
หน่วยงานอื่นกันได ้
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  ๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามัคคีเกิดความสัมพันธ์กันมากขึ้น และเกิด
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และน างองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มาใช้ในการส่งเสริม
และการประกอบอาชีพของประชาชน 

 
 
 

  ๓. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 
และสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
  ๔. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงานของตน และ
สามารถน าประสบการณ์ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนในท้องถิ่นของตนตลอดจนถึง
ประเทศชาติต่อไป 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองโบสถ์ พ.ศ.25๖๐ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร       
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557        
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
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ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร         
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103 ซึ่งมาตรา ๑๐๐ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่าน
มาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ ก าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อม  
ที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงจัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓   

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร 
  ๓.๓ เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ท าแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลทุกคน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  ลงในโทรศัพท์ จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าท าแบบทดสอบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ท าแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ 
และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ 
 

ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน        
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือ
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ขึ้น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว 
รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)   
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าทีเ่พ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 ๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริต าบลหนองโบสถ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริห ารประเทศให้

ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง 

หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี

ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และ

ขณะเดียวกันจะต้องสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก

ระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 

ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว

และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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 ด้วยปัจจุบันปัญหาความยากจนอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งของสภาพพ้ืนที่ ท าให้ผลผลิตทาง

การเกษตรเสียหายต่อเนื่อง คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด จึงส่งผล

ให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้เล็งเห็นว่าการท าปศุสัตว์เป็นอีกหนทางหนึ่งในการ

เสริมรายได้ แก่เกษตรกร นอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการปลูกข้าวนาปีและการท ากสิกรรมอ่ืน โดยเฉพาะในพ้ืนที่

ต าบลหนองโบสถ์มีการปลูกมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรผลผลิตจึง

ไม่ได้คุณภาพ การท าปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโค จึงเป็นทางเลือกที่น่าจะเหมาะสมส าหรับการสร้างรายได้แก่

เกษตรกรหลังฤดูการเพาะปลูก เพราะมันส าปะหลังสามารถน ามาท าเป็นอาหารเลี้ยงโคได้ นอกจากนี้ ยังมีวัสดุเหลือ

ใช้ทางการเกษตร อาทิ ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ก็สามารถน ามาท าเป็นอาหารเลี้ยงโคได้เช่นกัน 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลหนองโบสถ์ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง  

ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  

มีคุณค่า   

 ๒.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในต าบลหนองโบสถ์ให้เข้มแข็ง 

 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคแบบมีเป้าหมายมากขึ้น 

 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพ่ิมมูลค่าของโค 

 ๒.๕ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

๓. เป้าหมาย 

  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้สนใจต าบลหนองโบสถ์ จ านวน ๖๐ ราย 

๔. สถานที่ด าเนินการ 

   ๔.๑ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

   ๔.๒ ฟาร์มไทยเรด (โคขุน) ต าบลห้วยราช อ าเภอห้วยราช จงัหวัดบุรีรัมย์ 

   ๔.๓ ฟาร์มไทยเรด (โคแม่พันธุ์ โครุ่น โคสาว โรงงานอาหารสัตว์ คอกกักโรค)ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ๔.๔ รวินันท์ฟาร์มควายไทย ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕. วิธีการด าเนินการ 

  ๕.๑ จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๕.๒ ติดต่อประสานงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่วมมือส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่

เกษตรกร 

  ๕.๓ ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้และสาธิตการตรวจสุขภาพโคและการรักษาโคขั้นเบื้องต้นให้แก่

เกษตรกร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

          ๕.๔ เดินทางไปศึกษาดูงาน  

   ๕.๗ สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            กลุ่มงานส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์    

๘. งบประมาณ 

   จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องการผลิตลูกโคขุน การเลี้ยงโคขุน เพ่ือส่งสู่ตลาด 

   ๙.๒ เกษตรกรสามารถน าวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปท าเป็นอาหารเลี้ยงโคได้  

   ๙.๓ เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตลูกโคจ าหน่าย และการจ าหน่ายโคขุน 

ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

2. หลักการและเหตุผล 
   โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้นอีกทั้ง
สภาพบ้านเมืองในปัจจุบนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบก
ภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการ
เพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดย
ก าหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยก าหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๑๖ (๖) การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   คนไทยส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม เราจะเห็นว่าคนไทยมีการ
ท าพิธีกรรมต่าง ๆ ในช่วงส าคัญของชีวิต เช่น รับขวัญเด็ก ท าขวัญนาค พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคนส าคัญ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับขวัญอยู่เป็นเนืองนิจ 

   องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของบายศรี  จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้านการท าบายศรีให้กับประชาชน สามารถน าไปสร้างอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ในครอบครัว 
  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน 
  ๓.๓ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนภายในชุมชนได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลหนองโบสถ์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอหนองโบสถ ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  6.2 ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับทราบและเห็นความส าคัญของการอบรม 
  6.4 จัดอบรมตามโครงการ 
  ๖.๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๗๐,๐๐๐  บาท 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการท าบายศรี สามารถน าไปสร้างอาชีพเสริมก่อให้เกิด
รายได้ในครอบครัว 
  10.2 ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการร่วมกันคิดร่วมกันท าและร่วมกันพัฒนาเกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน 
  10.3 ผู้เข้าอบรม น าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
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  ตัวช้ีวัด 
  ๑๐.๔ ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมอบรม 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ “โตไปไม่โกง” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน วันนี้จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของสังคม    
ในอนาคต ดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับ การมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ    
เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและศูนย์เด็กฯ       
ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดี แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองลิ่ม    
จึงได้เสนอโครงการโตไปไม่โกง 

๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง

และเป็นธรรม 
 3.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของเด็กให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จก จ าแนกชั่วดี 

สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น 
 ๓.๓  เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ

การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 3.4 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ให้คิดเป็น

และปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองลิ่ม เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโตไปไม่โกง 
 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ จิตส านึกคุณธรรมของเด็ก ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา ปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ  

๕. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    

หนองโบสถ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1 แนวทางการ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 ๕.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๖.๒ เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมติ 
 ๖.๓ แต่งตัง้คณะท างานมอบหมายภารกิจ 
 ๖.๔ ด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๖.๔ สรุป – ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
11. งบประมาณ 

 จ านวนเงิน  ๕๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)       
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลลัพธ์ 
  12.1 เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและ

เป็นธรรม 
  12.2 เด็กมีจิตส านึกคุณธรรมให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จัก จ าแนกชั่วดี สามารถแยกแยะ

ความผิดและความถูกต้อง  
  12.3 เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบและมีวินัยและรักความพอเพียง 
  ๑๒.๔ เด็กมีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารญาณในการแก้ไขปัญหา ให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องกล้าหาญ และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

13.  การรายงานและประเมินผล 
 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   รายงาน

และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
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ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน  
2.  หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดการ การพัฒนาอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือ
ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6)จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ท า
ให้ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรน ท ามาหากิน เพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีภาระเลี้ยง
ดูบุตร ต้องส่งเสียบุตรในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งบางครั้งการดิ้นรนท ามาหากิน จนท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร ท าให้
ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวลดน้อยลง จนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมาอาทิ  เช่น ปัญหา
ครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็กซิ่ง ปัญหาเด็กไม่ได้รับการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาสังคมดังกล่าว อีกทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงของเด็กจากการไปมั่วสุมเกี่ยวข้องกับ
ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการร่วมกันป้องกันยาเสพติด เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ในการท างาน สามารถพัฒนา
สู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม       
และเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างการศึกษาสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย     
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท าโครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิด   
ภาคเรียน ขึ้น   
๓.  วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
 3.๒  เพ่ือสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  
 ๓.๓  เพ่ือสนับสนุนให้ เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชน มีรายได้เสริม ในช่วงปิดภาคเรียน 
 3.4 เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน,ด้อยโอกาส 

๔.  เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ที่ก าลังศึกษาและอยู่

ในช่วงปิดภาคเรียน โดยจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
จ านวน  9  คน    
๕.  รายละเอียดกิจกรรม 

5.1 จ้างนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี บริบูรณ์ ท างาน
ช่วงปิดภาคเรียน  ตามระยะเวลาการปิดภาคเรียนหรือตามความเหมาะสมของนักเรียนนักศึกษารายคน โดยมี
ค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด งานที่ปฏิบัติได้แก่ 

 - ช่วยเหลืองานส านักปลัด อบต. 
 - ช่วยเหลืองานกองคลัง 
 - ช่วยเหลืองานกองช่าง 
 - ช่วยเหลืองานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - ช่วยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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 - ช่วยเหลืองานกองสวัสดิการสังคม 
 

6. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 6.1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.256๑ – 256๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    

หนองโบสถ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.1 แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 2.1.10 โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
7. วิธีการด าเนินการ 
   7.๑  เสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  7.2  ด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าประชาคมหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๔ หมู่บ้าน  
ด าเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีก าลังศึกษาและอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
มีความประพฤติดี คณะกรรมการหมู่บ้านให้การยอมรับ  พร้อมแนบบันทึกรายงานการประชาคมหมู่บ้านและ
ภาพถ่ายการประชาคมหมู่บ้าน 
    7.๓  ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย 

   1)  รองนายก อบต.หนองโบสถ์  ประธานกรรมการ 
           2)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   กรรมการ 
           3)  นิติกรช านาญการ    กรรมการ 
           4)  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 

           5)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ  
            

ให้มีหน้าที่  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ด าเนินการ คัดเลือกรวมทั้งพิจารณาคัดเลือกให้เหลือผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  9  คน 

 7.๔  ด าเนินการแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้มาปฏิบัติงาน 
8.  สถานที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
11. งบประมาณ 

 จ านวนเงิน  ๖๐,๐๐๐.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)       
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ใน

การท างาน สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ต่อสังคม 

  12.2 นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างการศึกษา สามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาค
เรียน 
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  12.3 ลดความเสี่ยงให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากการถูกชักจูงเข้าเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพ
ติดและปัญหาทางสังคม 

12.4 ชุมชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด 

13.  การรายงานและประเมินผล 
 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ รายงาน

และประเมินผลการปฏิบัติงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
ล าดับที่ ๑๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ต าบลหนองโบสถ์ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สร้างความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติมาทุกยุคสมัย แต่ในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา สถานการณ์ยาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตได้จ านวนคดี จ านวนของกลาง กลุ่มเครือข่าย        
การแพร่ระบาดซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกด้าน ที่ส าคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมากที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ   
ยาเสพติดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในขณะที่การปราบปราม ก่อนหน้านี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติด (คสช.) ซึ่งเข้ามา
รับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ เป็นการชั่วคราว ได้มีค าสั่งที่ ๔๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.
๕๗ เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพ่ือบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันและ
ปราบปรามอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ล่าสุด ส านักยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดท ารายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
ขึ้นเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๓ ปี ข้างหน้า ซึ่งมีหลายประเด็น
ที่สะท้อนความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ “การลักลอบน าเข้าและส่งออก” ยาเสพติด
นั้นยังมีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ยาเสพติดส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งเมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชา และมาเลเซีย โดยยาบ้า ยาโอซ์ และเฮโรอีน ส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศเมียนมาร์ ผ่านทางชายแดน
ภาคเหนือด้านจ.เชียงราย และเชียงใหม่เฉพาะยาบ้า มีการลักลอบน าเข้าผ่านพ้ืนภาคเหนือเป็นหลัก โดยในช่วง ๕ ปี
ที่ผ่านมา มีสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ ๘๓.๑ – ๙๓.๓ หากเข้มงวดมากเข้างวดมากก็จะเปลี่ยนไปเข้าทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแทน จ.นครพนม บึงกาฬ หนองคาย และอุบลราชธานี โคเคนลักลอบน าเข้าทางสนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี และสนามบินนานาชาติภูเก็ต 
  ด้าน “การค้า” สถานการณ์ยังน่าวิตก เพราะเมื่อปี ๒๕๕๗ จับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดได้ 
๒๐ ,๕๒๘  คน แต่ เมื่ อปี  ๒๕๕๖  ที่ ผ่ านมาจับกุม ได้ ถึ ง  ๗๑ ,๓๗๑  คน  โดยใน พ้ืนที่ ภ าคใต้  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนผู้ค้ายาเสพติดสูงขึ้น และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม “นักค้าหน้าใหม่” ขณะที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีแนวโน้มลดลง 
  มีส าคัญรายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลว่า หากพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มนักค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๔๒.๔ (ในปี ๒๕๕๒ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๔๖.๓) ในขณะที่กลุ่ม
นกการค้าที่มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มียังสัดส่วนที่สูงอยู่ที่ร้อยละ ๑๔.๔๓ (เดิมในปี ๒๕๕๒ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 
๑๔.๗๙) โดยกลุ่มนักค้าส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย ขณะที่เพศหญิงก็ไม่สามารถที่จะวางใจได้ เนื่องจากพบว่าเพศหญิง
เมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายมีสัดส่วนที่เข้าไปเกี่ยวกข้องกับคดีค้ามากกว่าคดีเสพ ทั้งนี้ ผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่
จับกุมได้ เมื่อน ามาหาความชุกผู้ค้ายาเสพติดต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พบว่าอัตราความชุกเพ่ิมขึ้นจาก ๓ คน    
ปี ๒๕๕๒ เป็น ๑๑ คน ในปี ๒๕๕๖ 
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  อีกปัจจัยที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์ยังรุนแรงอยู่ คือ “ศักยภาพในการค้า” สังเกตได้จากการจับกุมพบ
ของกลางตั้งแต่ ๑ ล้านเม็ดขึ้นไป และหลักแสนเม็ดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไม่ได้สูงขึ้นเฉพาะในกลุ่มนักค้าชาวไทย 
แต่กับชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าและล าเลียงก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะชาวแอฟริกันก็มีบทบาทใน
ส่วนของการบงการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 
  ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือ “นักค้าที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในเรือนจ า” ยังมี
บทบาทบงการเครือข่ายภายนอกเรือนจ าให้ค้ายาเสพติดแทนได้ แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการติดตั้ง “ 
เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ (jammer) ๗ แห่งได้แก่ เรือนจ ากลางเขาบิน เรือนจ ากลางบางขวาง เรือนจ ากลางคลอง
เปรม เรือนจ ากลางระยอง เรือนจ ากลางคลองไผ่ เรือนจ ากลางพิษณุโลก และเรือนจ ากลางราชบุรีแต่เมื่อ ปี ๒๕๕๖ 
ที่ผ่านมาก็ยังพบการจับกุมคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับนักโทษในเรือนจ า ๒๐๗ คดี จากเรือนจ า ๕๔ แห่ง ซึ่งคดียา
เสพติดที่มการบงการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับนักโทษในเรือนจ า ส่วนใหญ่จะมีปริมาณของกลางจ านวนมาก 
รายงานฉบับนี้ยังระบุอีกว่า ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลสถิติการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐในคดียาเสพติดพบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น จากเดิมในปี ๒๕๕๑ ที่มีเพียง ๑๒๙ คนเพ่ิมข้ึนเป็น ๒๐๙ คน ในปี ๒๕๕๖ 
  ส าหรับอัตราผู้เข้ารับการรักษาต่อประชากรหรือ ความชุกของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นตัวชี้ความรู้
รนุแรงของปัญหาแพร่ระบาดในพ้ืนที่นั้น ภาพรวมพบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๙ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๖๔ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๖ กลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สสุด คือ กลุ่มเด็กอายุ
น้อยกว่า ๑๕ ปี เนื่องจากเป็นวัยที่ยังไม่รู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่ดี แม้จะมีสัดส่วนเข้ารับการรักษาไม่มาก
อยู่ที่ร้อยละ ๑ – ๑.๕ แต่ก็พบการเข้ามาบ าบัดในเกือบทุกจังหวัด อีกกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือ กลุ่ม
เยาวชนหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี เนื่องจากพบว่ากลุ่มอายุและอ่ืนๆ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งท าให้เด็ก
มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่ายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศต่อไป 
อย่างน้อยอีก  ๓ ปี แต่ในปีหน้าคาดการณ์ว่าจะต้องรับมือกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทั้งประเทศประมาณ ๓ ล้าน
คน ส่วนผู้ค้าจะมีประมาณ ๙ หมื่นคน  หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
เป็นอย่างยิ่ง 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล หนองโบสถ์ ตามมาตรา ๖๗ (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควรแห่ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เห็นความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ต าบลหนองโบสถ์ ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

 3.๒  เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชน และเป็นการสนับสนุนการป้องกันยา
เสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  

 ๓.๓  เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 3.4 เพ่ือสร้าง/จัดตั้งกลุ่มเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบลขึ้น 

เพ่ือเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
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๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑ กลุ่มภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 

๑๒ – ๒๐ ปี ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จ านวน ๗๐ คน 
 ๔.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
๕. วิธีการด าเนินการ 

 ๕.๑  เสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๕.2  ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 ๕.๓  ด าเนินการตามแผนงาน 
  ๕.๔  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
8.  สถานที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     
10. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
11. งบประมาณ 

 จ านวนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท    
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
  12.2 มีภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชน และเป็นการสนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  12.3 สร้างความรักความสามัคคีและความร่วมมือในภาคีเครือข่ายระวังการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

12.4 เกิดกลุ่มเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
13.  การรายงานและประเมินผล 

 หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ รายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ     
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
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ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็ น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง  ที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ปี จ านวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
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   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากร  
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
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  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 
90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน         
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่
อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้ นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
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  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลโดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
ส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานบริหารงานบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกั ผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑       
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถท์ุกโครงการและกิจกรรม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองโบสถ ์

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
ล าดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
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มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน     
เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ    
อย่าง  มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.๓ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 
  6.๔ จัดให้มีป้ายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ล าดับที่ ๙ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ให้สั้นลงมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองโบสถ์ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด  ที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

ล าดับที่ ๑๐ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน    
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ พิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์    
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ    
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 
ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถท์ุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๑ เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

ล าดับที่ ๑๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ  มี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
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ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่
อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
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  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ  สั่งการ 
  6.2 จดัท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

ล าดับที่ ๑๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผล
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ดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช ได้
พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี้ 
   ประการที่ ๑ คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ ๔ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์  

 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามา ซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม ที่พึง
ละเว้น 

  ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการ
มอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่
ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

 ๓. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น  โดยจุดเน้นส าคัญคือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วิดีทัศน์ เป็นต้น 

 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

 ๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์นั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความ
ภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์                
  ๓.๑  เพ่ือการยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์      
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

  ๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์      
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ปีละ ๑ ครั้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๒  เพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
  ๖.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
   ๖.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

 ๖.๕  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๖  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๖.๗  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ ๑๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร         
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคมุ ดูแลการปฏิบติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)    
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จึงได้มีมาตราการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
    
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
   - การรับตรวจจากส านกงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ล าดับที่ ๑๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ ๑๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง        
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น   
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมชิอบ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการภายใน 5 วัน 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้บริการ ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมี 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  68 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (ภายในห้องส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
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  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์จ านวน 1 เล่ม 

  ๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
  6.๒ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๓  เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีภ่ายในหน่วยงานทราบ 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 25๖๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  ๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
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กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองไดโ้ดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความโปร่งใสในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. 2540 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  ๖๐  คน 
  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู ้
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น       ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓) แผนการด าเนินงาน      ๔) แผนอัตราก าลัง 
๕) แผนการจัดหาพัสดุ       ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน   ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  72 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
๑๒)  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๑๓)  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ     
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองโบสถ ์
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม     
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน 

   ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

   ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของอปท. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ โดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่ งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้ประชาชน
โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  4.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  4.๕ เสียงตามสาย 
  4.๖ อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์        
โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และ    
มีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ล าดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้รับหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้ถงิ่นเป็นภารกิจ
ที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีฐานะการคลังที่เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้ถงิ่น ดังนี้ 
  ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม เป็นต้น โดยด าเนินการในลักษณะต่างๆ 
เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ หรือการกระจายเสียงทางหอกระจายข่าว เป็นต้น และ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า ภาษีที่จดเก็บได้ดังกล่าวจะน าไปในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ์จะได้ปฏิบัติการในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนผู้เสียภาษีมีความเข้าใจมากขึ้นและที่ส าคัญ
ประชาชนสามารถรู้ระยะเวลาในการเสียภาษีประเภทต่างๆ สามารถที่จะมาช าระภาษีตามก าหนดเวลาได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบราหรส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบราหรส่วนต าบลหนองโบสถ์ โดยสามารถจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมได้ยอ่างทั่วถึง ครบถ้วน ถูกต้องเป็ธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ืให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือเป็นการกระตุ้นประชาชนให้มีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากขึ้น 
  4. เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององคืการบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  5. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีมากขึ้น  
  ๖. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช าระภาษี 
  ๗. เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ระยะเวลาในการช าระภาษี 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขอนุมัติโครงการ 
  6.2 จัดท าประกาศการช าระภาษี 
  6.3 ประสานกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีทราบโดย
ทัว่ถึงกัน 
   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์        
โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และ    
มีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  ผลลัพธ์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
  ๑๐.๒ จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง 
  ๑๐.๓ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการบริการแก่ประชาชน 
  ๑๐.๔ มีผู้มาช าระภาษีมากข้ึน 
  ๑๐.๕ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วต าบลกับประชาชน 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ ๙ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบปะประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ    
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหาก
จ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการอบต. ซึ่ง
อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
   น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตอบต. ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ทั้งหมด 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลหนองโบสถ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์อย่างทั่วถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลหนองโบสถ์ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
ล าดับที่ ๑๐ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่  16 พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นควรจัดท าโครงการโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
                    1.เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานราชการ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ผลงานการให้บริการสาธารณะ 
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
                    2.เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
           3.เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆใช้ใน
การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 
๔. เป้าหมาย 
                    จดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอนางรอง จ านวน 1 แห่ง โดยมอบหมายให้ท้องถิ่ น
อ าเภอนางรอง เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานราชการของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 
๕. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
                      ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

๖. สถานที่ด าเนินโครงการ 
                      ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอนางรอง) อาคารที่ว่าการอ าเภอนางรอง  
๗. วิธีการด าเนินการ 
                      1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ตั้งงบประมาณไว้ 15,000 บาท  

 2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่อ าเภอนางรอง จ านวน 14 แห่งๆละ 15 ,000 บาท รวมขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 210,000 บาท  
               3. จ้างเหมาบริการต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                      
  ๔. จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ รวมถึงซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอ่ืนฯลฯ  
๘. งบประมาณ 
                      งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ จ านวน 2๐๐,000 บาท โดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอนางรอง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

พ้ืนที่ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการประสานงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมมีศูนย์ฯประชาสัมพันธ์ผลงานการ
ให้บริการสาธารณะต่างๆและการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการ
แล้วให้แก่ราษฎรหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับรู้รับทราบมากยิ่งข้ึน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

                     3. มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ด าเนินการประสานราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    ๔. เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการรายงานข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอนางรอง 
ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ    
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ     
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๓๔๕๗๗ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๖๓๔๕๗๗ 
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้ เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
ล าดับที่ ๑๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิด โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ๑๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองโบสถ ์

 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ โดยงานนโยบาย
และแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา   
ที ่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คณะ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์บางต าแหน่ง 
ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึง
ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่ วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลหนองโบสถ์ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๑๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ขึ้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
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  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองโบสถ์ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็น
ประจ า ทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม  
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่มีการด้านการบริการงานบุคคล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  2. การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  ๓. มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  ๔. มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองโบสถ ์
  ๕. ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการรวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  ๖. การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อน 
  ๗. ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จะออกค าสั่งแต่งตั้ง     
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก.อบต.จังหวัด 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  ๑. แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล     
ในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
  ๒. มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  ๓.มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนสต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔. มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบติผู้ขอรับการประเมินเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
  ๖. มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  ๗. ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  ๘. การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  ๙. ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์      
จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) 
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  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๑. แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  ๒. มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
  ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  ๔. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษา
วินัย การปฏิบัติตนเหมาะและข้อมูลการลา เป็นต้น 
  ๕. มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  ๖. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณ
กรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธบายผลทีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
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   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง     
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลหนองโบสถ์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕)  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปคกรองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขับกับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองโบสถ ์

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลหนองโบสถ์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์อย่างแข็งขัส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ์ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนหมู่บ้านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็ฯ
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มึความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
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  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๔  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ จ านวน ๒๗ คน รวม  ๓๑  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร      
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถท์ุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่ น การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลหนองโบสถ์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.หนองโบสถ ์ 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

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


