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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า           
การพัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด  
การทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขึ้น 
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บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม 
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ 
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
  ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าการ
ทุจริตมากยิง่ขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน  
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แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มี เงิน คนที่ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็น 
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลั วต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล           

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี 
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕–๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๗๖ ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ .ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ .ศ . ๒๕๖๔ ซึ่ งมุ่ งสู่ การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์                 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ มิชอบ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   
 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. เป้าหมาย   

  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ   

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน   

 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์  
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
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 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต   

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน            
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าของ อปท. 
 
 
 
๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.1.1. โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ 
๑.๑.๒ กิจกรรมอบรมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
สมาชกิสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๑.๑.๓. กจิกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
 
๑.๒.๑. โครงการฝึกอาชีพ
ส าหรับประชาชน 
๑.๒.๒. โครงการพัฒนากลุ่ม
สตรีและเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว           
๑.๒.๓. โครงการปลกูหญ้าแฝก
เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 
 
๑.๓.๑. โครงการค่ายวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๓.๒. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 
 

200,000 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
50,000 

 
50,000 

 
 
- 
 
 

40,000 
 

100,000 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม 
..6.. โครงการ 

..2..กิจกรรม ..-..มาตรการ 
440,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกัน 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองใน 
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ มาตรการ 
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์
 
 
 
 
 

2.1.1 กจิกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านทุจริตของ
ผู้บริหาร อบต.ล านางรอง 
 
 
2.2.1 โครงการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารการจดซ้ือจัดจ้าง 
2.2.2 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
2.2.3 กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2.2.5 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลและหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
2.3.2 กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.3 มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 
2.4.1 กิจกรรมการคัดเลือกแม่
ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 
2.4.2 โครงการวันผู้สูงอายุ 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

  - 
 

80,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกัน 
การทุจริต 
 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง 
2.5.2 กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแล
การปฏิบัตริาชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง 
2.5.3 มาตรการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม 
...3.. โครงการ 

..7.. กิจกรรม  ..4.. มาตรการ 
80,000  
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มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ การจัดให้มี
และเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 
 
๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
3.3. การส่งเสริม
ให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมบริหารกจิการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง 
3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง 
3.1.3 โครงการจัดท าวารสารสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
3.2.1 โครงการจัดประชุม
ประชาคม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.2.2 กิจกรรมการด าเนินการ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกของ อบต. 
ล านางรอง 
3.2.3 กจิกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

 
 

3.3.1 มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต.         
ล านางรอง 
3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 

- 
 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 รวม 
..2.. โครงการ 

..4.. กิจกรรม  ..2.. มาตรการ 
50,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้าง 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ การจัดวาง
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชน 
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ
ตามช่องทางท่ี
สามารถ
ด าเนินการได้ 
 
๔.๓. การส่งเสริม 
บทบาทการ
ตรวจสอบ ของ
สภาท้องถิ่น  
 
 
 
 
๔.๔ เสริมพลัง 
การมสี่วนร่วม 
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 

4.1.1 กจิกรรมจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
4.2.1 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
4.2.3 กิจกรรมการน าตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
 
4.3.1 กจิกรรมส่งเสริมความรู้
ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านางรอง 
4.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 
 
4.1.1 กจิกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทจุริต 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 
..-.. โครงการ 

..9.. กิจกรรม ..-..มาตรการ   

รวมท้ังสิ้น 
..11.. โครงการ 

..22.. กิจกรรม ..6.. มาตรการ 
570,000  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริตทุจริต
ทุจริต 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
 
 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุ คลากรใน
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่ เสมอ ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคม
อาเซียน เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองให้สามารถปรับตัวให้ทัน
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่
เสมอ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย ปรับเปลี่ยนสายงาน ท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายก าลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงได้จัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจน
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง จะ
ส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 
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๓. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

3.๓ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ในองค์กรและองค์กรอ่ืน เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

3.๔ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์มีจิตส านึกในการกระท าความดี
รู้จักการให้การเสียสละและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑  ขออนุมัติจัดท าโครงการ 

 ๖.๒  ฝึกอบรม โดยการรับฟังบรรยายการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถาม
ปัญหาต่าง ๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

๖.๓  ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่  

๖.๔  ประเมินผลโครงการ โดยใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ       

            ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

 200,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 ๑๐.๒ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน 

 ๑๐.๓ มีเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ที่ดี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.๔ บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ 
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต  
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน 
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร จัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บั งคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้ าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดสามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านางรอง จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้นมา 
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๓. วัตถุประสงค ์

 3.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

 3.๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เกิดการเรียนรู้ 
ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

3.๓ เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

๔. เป้าหมาย 

๑. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 ๓. พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 ๔.  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วิธีด าเนินการ 

 6.๑ วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 

 6.2 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 

 6.3 ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

๘. งบประมาณและแหล่งที่มา 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.๑ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

10.๒ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
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1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลล า
นางรอง เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 ๓.๓ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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 3.๔ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดท าคู่มือคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเพ่ือถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลลัพธ์ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ท าให้สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่ง
ต้องลดจ านวนคนงานและเลิกจ้างงาน จึงท าให้มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิล าเนาและประสบกับ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยที่ กลุ่มแม่บ้านสตรีผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสเยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้โดยการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงชีพได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านสตรีผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน และประชาชนทั่วไป  
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
 3. เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาชนและประชาชนทั่วไป  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
 4. เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และ
ทักษะฝีมือในวิชาชีพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต 

 

4. เป้าหมาย 
 กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและประชาชนทั่วไปในต าบล  
ล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   

 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบกิจกรรม 
3. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
5. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
6. สรุปผลโครงการโดยรูปภาพประกอบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
7.  สถานที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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8.  งบประมาณ 
 จ านวน  50,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

9.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถ
น าความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ 
 3. กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเอง  สังคมและประเทศชาติ 
 4. ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรมในพ้ืนที่จากปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการว่างงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 20 - 
 

1.ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ก็เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดเพราะท าหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลา
มนุษย์ทั้งการอบรมเลี้ยงดูการให้ความรักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
และการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกเพ่ือให้บุคคลเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
อย่างไรก็ตามสภาพครอบครัวไทยในปัจจุบันมีปัญหาและอ่อนแอครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
โครงสร้างของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดลงแต่ที่น่า
วิตกมากก็คือการที่บุคคลขาดหลักคิดคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตซึ่งมีความหลากหลายและ
ซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลกระทบกับบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาสังคม
โดยรวมด้วยสาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ครอบครัวต้องเผชิญกับสภาวะเปลี่ยนแปลงหลากหลายอันเป็นผล
มาจากปัจจัยภายในครอบครัวเองรวมทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นหน่วยงานภาครัฐรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
และมีภาระหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองด้านการสังคมสงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสจึงได้จัดท า โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือเป็นการอบรมให้ความรู้แก่
สตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  

3.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี 
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่
จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเพ่ือขยายผลแก่สตรี
กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
         ผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1.  เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดกิจกรรม  
-บรรยายความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงาน 
-การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกทักษะการจัดระบบความคิด 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น 
-การพัฒนาศักยภาพสตรีในการท างานจิตอาสา 
-พัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตรี 

         4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
8. งบประมาณ 
 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 2. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเองครอบครัว และสังคม 
 3. ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวการณ์เป็น
ผู้น าที่ด ี
 4. เกิดความสมานฉันท์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯองค์กร
สมาชิกและองค์กรสตรีต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 5. องค์กรสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็งพร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ 
  6.กระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเพ่ือขยายผลแก่สตรี
กลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
 7.เสริมสร้างความรู้ ทักษะและเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 8.พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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๑.ชื่อโครงการ:โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า  

๒.หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อ
เนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย  โดยฝีมือมนุษย์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และโครงการพัฒนาภาครัฐและเอกชน  กิจกรรมของมนุษย์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ าเสื่อมโทรมจากการพังทลายของดิน 
เป็นต้น     

 อ่างเก็บน้ าล านางรอง และแหล่งน้ าสาธารณะ ต าบลล านางรอง นับว่าเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม
ทรพัยากรของดินและน้ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีโครงการขุดลอก และก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ าใหม่ ซึ่งเสี่ยง
ต่อการพังทลายของดิน และแหล่งน้ าเสื่อมโทรมจากการพังทลายของดิน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ าใน
อ่างเก็บน้ า จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มีการด าเนินการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ดินและแหล่งน้ ารวมทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ าล านางรอง และแหล่งน้ า
สาธารณะ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงได้จัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลาย
ของดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ลดภาวะโลกร้อน โดยด าเนินการในพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ าล านางรอง และแหล่งน้ า
สาธารณะโดยมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล เกษตรกร เยาวชน สมาชิก อบต.
ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและได้รับทราบถึงประโยชน์ของหญ้าแฝก การน าหญ้าแฝกไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป้องกันการพังทลายของดิน 

๓.วัตถุประสงค ์

 ๑.  เพ่ือร าลึก และเชิดชูพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

๓.  เพ่ือสนองแนวพระราชด าริในการด าเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสภาพแวดล้อม 

๔.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ า และปรับปรุง
สภาพแวดล้อม รวมถึงการน าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 

๕.  เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน อนุรักษ์ดินและน้ า รอบบริเวณอ่างเก็บน้ าล านางรอง และแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

๖. เพ่ือสร้างจิตส านึกและตะหนักให้มีจิตสาธารณะ 
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๔.เป้าหมาย 

 เพ่ือป้องกันการเสื่อมโทรมจากการพังทลายของดิน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ า   

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

 บริเวณอ่างเก็บน้ าล านางรองและแหล่งน้ าสาธารณะ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจัดประชุมชี้แจงผู้น าหมู่บ้าน  

          ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

          ๓. ประสานขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจากส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์  

          ๔. ด าเนินจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ สถานที่ด าเนินโครงการ 

 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๘.งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  
ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

๒.  ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ประสานความร่วมมือและพร้อมใจกันปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการ
พังทลายของดิน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๓.  เกษตรกรได้รับความรู้และคุ้นเคยกับการปลูกหญ้าแฝกท าให้การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกสามารถท าได้ง่ายขึ้น  และยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ า  และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้
หญ้าแฝกมากข้ึน 
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1.3 จิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. หลักการและเหตุผล 
เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ ทางศักยภาพและการแสดงออกต่างๆ  

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ เด็กบางส่วนขาดความพร้อม ครูผู้สอนจะต้องจัด
กิจกรรมให้เด็กมีความพร้อมทุกๆด้าน และให้เด็กมีจิตส านึกและตระหนักในตนเอง รู้จักระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีเด็กบางส่วนมีความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้
เด็กกลุ่มนี้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจของเด็ก โดยหาเวทีให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
เสมอ ซึ่งจะช่วยให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ    

เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญที่สุดส าหรับการเรียนรู้และพัฒนาการการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว หาก
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ใกล้ชิด ครูปฐมวัยเป็นบุคคลหนึ่งที่ใกล้ชิดเด็ก จึงควรส่งเสริมสนับสนุน และ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นกับกิจกรรมประจ าวันอย่างมีความสุข ครู
ปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการจัดการชั้นเรียน เพ่ือเป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆ สู่การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อตัวเด็กปฐมวัยดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับครู
ปฐมวัยของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลล านางรอง  อันจะน าไปสู่การพัฒนางานของตนเองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ    

2. เพ่ือเป็นเวทีการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การแสดงออกของเด็กๆในระดับปฐมวัย 

 4. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของตนเองและประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี โตไปไม่
โกง มีคุณธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ  
 5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ ตระหนักถึงความส าคัญใน
การใช้เทคนิคการจัดการชั้นเรียน อันเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

6. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน 
4. เป้าหมาย 
 เด็กปฐมวัย ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. วิธีการด าเนินการ 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ  แบ่งงานรับผิดชอบ 
2. ก าหนดแผนงาน  จัดหาอุปกรณ์ 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายวิชาการเด็กเล็ก     
4. สรุปผลการด าเนินการ 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็กปฐมวัยได้มีประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ   

  2. เด็กได้ประสบการณ์จากเวทีการเรียนรู้ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 3. เด็กเล็ก นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่างๆ 
 4. เด็กได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองที่ควรท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 5. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจ ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน อันเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

6. เข้ารับการอบรมน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กปฐมวัยในชั้นเรียน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด   

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาสังคมได้เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งทางครอบครัว ชุมชนและสังคมหากไม่

มีการแก้ไข  ให้ทันท่วงที สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวาย เยาวชนเป็นก าลังของสังคมที่มีบทบาทและ
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นเพ่ือให้เกิดกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นที่มีคุณภาพและเสริมสร้างกลุ่มเยาวชน
ต้นแบบให้กับเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลล านางรอง และกระตุ้นให้เกิดตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนกลุ่มอ่ืนๆ โดย
การด าเนินการโครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ห่างไกลยาเสพติด  เพ่ือให้เกิดกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่นกิจกรรมเชิง
อนุรักษ์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและภัย
ของโรคเอดส์ปัญหาการกระท าผิดของเยาวชนและกิจกรรมอ่ืนที่มีความเหมาะสม 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองอ าเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ หมวดค่าใช้สอย โครงการเยาวชนรุ่นใหม่  ห่างไกลยาเสพติด  และได้จัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือให้
เกิดการพัฒนากลุ่มเยาวชนโดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ หน่วยงาน สถานศึกษาและภาคเอกชนในพ้ืนที่
ท างานแบบบูรณาการร่วมกัน  

3.วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

๒.๒  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การส่วนต าบล ชุมชน สถานศึกษา หน่วยภาคต่างๆในเขตพ้ืนที่ 

๒.๓  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหายาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

๒.๔  เพ่ือสร้างต้นแบบเยาวชนที่ดี มีจิตสาธารณะออกสู่สังคม 

๒.๕  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

๒.๖  เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

๒.๗  เพ่ือจัดท าแผนเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนในต าบลล านางรอง 

4.เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลล านางรอง  

5.สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์  ต าบลล านางรอง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

6.วิธีด าเนินการ 
6.๑  จัดท าแผนและโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

6.๒  เขียนโครงการและน าเสนอ เพ่ือเห็นชอบแผนและอนุมัติโครงการ 
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6.๓  ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการด าเนินการงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

6.๔  รายงานผลการด าเนินการโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5         

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

9.งบประมาณ 
100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจห่างไกลจากอบายมุข ยาเสพติดให้โทษต่างๆ 

10.๒  เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน 

10.๓  มีจ านวนเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ดีสู่สังคมเพ่ิมมากขึ้น 

10.๔  เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในสถานที่จริง 

10.๕  เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเกิดให้ประโยชน์ 

10.๖  มีแบบและแผนงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 

 
 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อกิจกรรม:กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ที่ 3  (พ.ศ.2560 -2564) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความม่ันใจในระบบราชการนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง  จึงได้ก าหนดนโยบายและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะ
น าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ส าหรับงานบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางถือปฏิบัติและด าเนินการ
ดังนี้  

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประ
ขาชน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยืดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
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3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ล านางรอง  ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 4.2 มีการประกาศประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

 4.3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประกาศประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 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 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒.หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น  
การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไป โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัดเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  
๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชนชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองทุกโครงการและกิจกรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  และชุมชนต่างๆ  ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลล านางรอง 

6.วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
  -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชามสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง 
  2. ผลลัพธ ์
  -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อกิจกรรม:กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งใจ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรองพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ท าให้ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 

 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อมาตรการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่ วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า   

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ล านางรอง จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  

 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   

 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  

 (3) ปลัด  มอบหมายรองปลัดและให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
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  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.ชื่อโครงการ: โครงการลดขั้นตอนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีพ้ืนที่ในการดูแล 15 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เป็นผู้ประสานงานดูแลแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านต่างๆ กระจายไปครอบคลุม
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง และได้มีกิจกรรมร่วมมือกันมากมาย แต่ปัญหาต่างๆ ก็ยังรอการ
แก้ไขอยู่อีกมาก องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องหา
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

                   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงขอจัดท าโครงการลดขั้นตอนการท างานตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระบวนงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
ส่วน/กอง 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  ๓.1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว และอ านวยความสะดวกประชาชนในการ
ให้บริการประชาชน 

  ๓.2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
พิจารณาการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้การบริการมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ๓.3.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการประชาชนโดยตรง 

๔.  เป้าหมาย 

  ๔.1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

  ๔.2.  ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่  1 – 15 ต าบลล านางรอง 

  ๔.3.  ประชาชนผู้ติดต่อราชการนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 1) รวบรวมกระบวนการงานบริการประชาชนในภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ภารกิจ
ของหน่วยงานภายนอกที่จะให้บริการในศูนย์บริการร่วมและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนงาน 
ด าเนินการ ดังนี้ 
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 1.1 ปรับระบบการท างานของแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้ระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วม และหน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน 

 1.2 ปรับปรุงเอกสารค าขอในกระบวนการงานต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวก
ในการกรองเอกสาร 

 1.3 จัดพิมพ์รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ประชาชนต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติ 
อนุญาตพร้อมเอกสารค าขอในกระบวนงานต่างๆ เพ่ือให้ศูนย์บริการร่วมใช้ในการบริการประชาชน 

 ๑.๔ จัดท าแผนภูมิขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการด าเนินการพร้อมเอกสาร
ประกอบการยื่นขอใช้บริการ อัตราค่าบริการ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และลงเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

2) ให้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วม เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบงานและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนงาน ที่มีการให้บริการในศูนย์บริการร่วม โดยมีการประสานกับหน่วยงาน
ที่ให้บริการในศูนย์บริการร่วม พร้อมประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ณ  
ศูนย์บริการร่วม มีหน้าที่ ดังนี้ 

 2.1 รับเรื่องขออนุญาต และตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบให้ถูกต้องครบถ้วน 

2.2 ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 2.3 ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 

 2.4 แจ้งผลการด าเนินการให้ประชนผู้รับบริการทราบ 

8.  งบประมาณ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 

 10.2 การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 

10.3 มีการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
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 10.4 การบริหารและการบริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการปละประชาชน 

 10.5 ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูล รวมทั้งบทบาทอ านาจหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มข้ึน 

 10.6 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะในการให้บริการแก่ผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น 
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1.  ชื่อกิจกรรม:  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

3.  วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  3.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

  4.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

  1.  เพ่ือขั้นตอนในการท างานของ  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ให้สั้นลง 

  2.  ประชาชนในพื้นท่ี  ต าบลล านางรอง 

  3.  ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

  4.  พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

  5.  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  และ
การปฏิบัติราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   
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6. วิธีด าเนินการ 

  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ต้อง
ปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  3.  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

  4.  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

  5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

  ทุกส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

  2.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

  3.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

  4.  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง 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 แจ้งคณะผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

           ๖.๔ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๑.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงได้จัด
กิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นขึ้น เพ่ือเป็นการถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดจน
เพ่ือให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทส าคัญต่อ
ครอบครัวและสังคม 

๓.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯเผยแผ่พระคุณและบทบาท
หน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว 
 3.2 เพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งปีเป็นแบบอย่างที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และเพ่ือให้ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันส าคัญยิ่งของผู้ที่เป็นแม่ดีเด่น ของ
ต าบลล านางรอง 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลล านางรองได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ 

เกณฑ์ในการคัดสรรแม่ดีเด่นต าบลล านางรอง มีดังนี้ 
         ๑. เป็นแม่ที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรัก และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่และลูก หรือแม่และลูก
ในกรณีที่เป็นหม้าย 
         ๒. เป็นแม่ที่ มีสัมมาอาชีพหรือเป็นแม่บ้านที่ดี 
         ๓. เป็นแม่ที่มุ่งมั่น เอาใจใส่ดูแลลูกให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดูลูกจนกระทั่งลูกเติบโต เป็นคนดี เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมและมีอาชีพการงานที่ดี 
         ๔. เป็นแม่ที่ได้รับการยอมรับและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 
         ๕. เป็นแม่ที่ร่วมมือกับพ่อหรือเป็นแม่ (เป็นหม้าย) มีความวิริยะอุตสาหะเลี้ยงลูกทุกคนให้ได้ดี 
         ๖. เป็นแม่ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลล านางรอง     
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ด้านคุณลักษณะลูกจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
         ๑. เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
        ๒. มีความประพฤติดี 
         ๓. ช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวม 
 ๔. มีภูมิล าเนาในต าบลล านางรอง  

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลล านางรอง  

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 จัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 6.2 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ 
 6.4 คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งปีต าบลล านางรอง หมู่บ้านละ 1 ท่าน 

6.5 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งปี 
6.6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนต าบลล านางรองได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
 10.2 ประชาชนในต าบลล านางรองรับทราบถึงเกียรติคุณท่ีแม่ดีเด่นได้รับจากการกระท าตนเป็นแม่
ดีเด่นแห่งปีน าแนวทางดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

 10.3 เด็กและเยาวชนได้ทราบและตระหนักถึงพระคุณแม่ 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการวันผู้สูงอายุ 

2.หลักการและเหตุผล 
ด้วยระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนของทุกปี เป็นเทศกาลสงกรานต์หรือเรียกว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย

ตามคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้วันที่ ๑3 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยโดยให้มีการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือสร้างความตระหนักให้สังคม
เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายด้านจิตใจ ด้านสังคม และส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวหันมาเอาใจใส่และดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัด
กิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุขึ้น เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ และการสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบ้านสู่
ชุมชน เช่น การรดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ การท าบุญตักบาตร และการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองในวัยสูงอายุและความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากรัฐแก่ผู้สูงอายุ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ
วันผู้สูงอายุข้ึน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง   

3.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นได ้
๓. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีขวัญและก าลังใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ร่วมกิจกรรมท าให้เกิด

ความสนุกสนานและความรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
๔. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
๕. เพ่ือสืบสานและรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

4.เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุทีม่ีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป   

5.วิธีการด าเนินการ 
๑. ประชุมหารือ ส ารวจผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ฯ 
๒. เสนอโครงการ 
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
๔. ด าเนินงานตามโครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนินงาน 

6.สถานที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์   

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง   
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8.งบประมาณ 

8๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

9.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลล านางรอง ตระหนักถึ งความส าคัญ ในการดูแลผู้ สู งอายุ                    

ทั้งทางดา้นสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
๒. ผู้สูงอายุต าบลล านางรอง ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติท่ีดีต่อกัน 
๓. เพ่ือให้เกิดความรักในครอบครัว 
๔. ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรม แก่บุตรหลาน และชุมชน 
๕. ผู้สูงอายุได้รู้จักการดูแลและรักษาตนเอง และการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด 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 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. กิจกรรม:  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ไดม้อบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปที่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว แต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะหักล้างข้อทักท้วง ก็
จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ
ผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อมาตรการ: มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรองให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรองตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไดทุ้กขั้นตอน 

๑.ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๒.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้ประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและตรวจสอบการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

          ดังนั้น การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อบต.
ล านางรอง ขึ้นโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แฟนเพจ และส่งเอกสารเผยแพร่ไปยังชุมชน สถานีวิทยุ
ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ และจัดสถานที่กลาง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๓. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญครบทุกภารกิจ  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
๓.๓ มีหน่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และผลการด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองให้ประชาชนทราบ 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
            ๖.๑ ปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองให้เป็น
ปัจจุบัน 
            ๖.๒ รวบรวมเอกสารที่เปิดเผยได้ของทางราชการไว้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง 
            ๖.๓ จัดพิมพ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน อ านาจหน้าที่ ส่งไปยังหมู่บ้านและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน แฟนเพจ สถานีวิทยุชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ 

มิติที่ 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาค
ประชาชน 

 



- 60 - 
 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้ใช้งบประมาณ 
 ๙. ผู้รับผิดชอบ 
             ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง สามารถให้บริการด้านข้อมูล 
ข่าวสารทุกรูปแบบแก่ประชาชนผู้มารับ 
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1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญครบทุกภารกิจ ประชาชน
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนและบุคคลที่สนใจทราบการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 ๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

ประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง และส่วนราชการอ่ืน 

 ๒. จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

 ๓. น าผลการประเมินบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตร วจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 
 

๑.ชื่อโครงการ: โครงการจัดท าวารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๒. หลักการและเหตุผล  

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม 
ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการ
ด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้
เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ได้เห็นถึง
ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการ
พัฒนาท้องถิ่นผ่านทางวารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองซึ่งยังไม่เคยมีการจัดท ามา
ก่อนจึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินการจัดท าวารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองใน
รูปแบบของวารสารขึ้น เพื่อให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๓.  เป้าหมาย/วัตถุประสงค์โครงการ   

 ๓.๑. เพ่ือให้ อบต.ล านางรอง มีช่องทางการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านทางวารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง   
 ๓.๒. เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ของ อบต.ล านางรอง 
 ๓.๓. เพ่ือวางรากฐานการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของ อบต.ล านางรองในด้านการจัดท าวารสารสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 
๔.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
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๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
๗.  วิธีด าเนนิงาน  
  ๗.๑ ผู้จัดท าก าหนดราคาและรูปแบบของวารสาร 
  ๗.๒ ขออนุมัติโครงการจัดท าวารสาร 
  ๗.๓ แต่งตั้งทีมบรรณาธิการ และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๗.๔ รวบรวมข้อมูล เอกสาร เพ่ือประกอบการจัดท าวารสาร จากทุกส่วน  
  ๗.๕ เสนอรูปแบบวารสาร / หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบ 
  ๗.6 จัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ร้านพิมพ์ออกแบบ 
  ๗.7 ตรวจสอบข้อมูล รูปแบบ วารสารที่ออกแบบจากร้านพิมพ์ 
  ๗.8 ด าเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่ม 
  ๗.9 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 
๘.  งบประมาณ 

 3๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๓.๑. อบต.ล านางรอง มีช่องทางการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านทางวารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง   
 ๓.๒. หน่วยงานและประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ของ อบต.ล านางรอง 
 ๓.๓. มีรากฐานการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ของ อบต.ล านางรองในด้านการจัดท าวารสารสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
  
๑๑.  การประเมินผล 
 ผลการด าเนินการจัดท าวารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ได้วารสารสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองที่สมบูรณ์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองด้วยการ
จัดท าโครงการจัดเวทปีระชาคมขึ้นเพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท า
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ไป เสนอต่อผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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1.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง จึงมีการจัดตั ้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 

 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-๖10201  ทางโทรสารหมายเลข 044-๖10201 

 6.3 ทางเว็บไซต์ www.lamnangrong.go.th 

 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

9. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล           
ล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตั้งใจ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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1.ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล      
ล านางรอง 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่ าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านางรอง 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 75 - 
 

 

 
 
 
 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่ วนต าบล       
ล านางรอง จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ล านางรอง 

 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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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 เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
  ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้องค์กรมี
แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 
ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 3.2 เพ่ือให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

 3.3 เพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความหยัด 

 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 81 - 
 

๑.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมของประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤาฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – 
2561) จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประช าชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์       

3.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

          3.๒ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 

          3.๓ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน  ผ่านทางเวบไซต์และท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๔. เป้าหมาย 

เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

๕.  พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ
เพ่ือให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
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6.3 ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเวปไซต ์
และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  และไม่เกิดปัญหาการ
ทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
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1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการน าตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคญั 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
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แต่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ผลลัพธ์ 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 

๑.ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๒.หลักการและเหตุผล 

 อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คือรับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประจ าทุกปี   ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ฉะนั้นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงต้องมีความรู้ในระเบียบข้อกฎหมาย 

๓.วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ อ านาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และระเบียบข้อ
กฎหมาย 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖.วิธีด าเนินการ 

 ๑. ส าเนาระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภา พระราชบัญญัติอ านาจหน้าที่ และกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องไว้ในห้องกิจการสภา เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองศึกษาค้นคว้า 

  ๒. ส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองเข้ารับการฝึกอบรม 
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 ๓. ให้ค าแนะน ากรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองไม่เข้าใจในข้อบังคับการประชุม
สภา พระราชบัญญัติอ านาจหน้าที่ และกฎหมายอื่น 

๗.ระยะด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

๘.งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายและ
บทบาท อ านาจหน้าที่  
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๑.ชื่อกิจกรรม :กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๒. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ  และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดย
ให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และ
แก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่าย
สภากับฝ่ายบริหาร  และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองมีความเข้มแข็งในการใช้
อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค์       

          ๒.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผาสุกมีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

          ๒.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

          ๒.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมายการด าเนินงาน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๕.  พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 

๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงาน
เรื่องต่างๆ 
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๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 

๑.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์       

           ๒.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

           ๒.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๕.  พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 

๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 

๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์

๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 

๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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๑.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล  

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงการสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์และพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
และผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า  หรือในบางกรณีก็ละเลย  เพิกเฉย  และไม่ยุ่งเกี่ยว  
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคมและความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะภาคประชาชน    
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริต  ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน  รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๓. วัตถุประสงค์       

            ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

            ๒.๒ ส่งเสริมการสรา้งแผนชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง   

๕.  พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง   

๖. วิธีการด าเนินงาน 

๖.๑ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๖.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน 
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๖.๓  เชิญผู้แทนชุมชนเฝ้าสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างไของกระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน  ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างน้อย  ๓ แห่ง 

๑๐.๒ มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 

 


