
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์



ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – สกุล นายบุญธรรม  คงสุขมาก
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง

อ าเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม 

ดังนี้๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๒
การลดกระดาษ



ข้อ ๒
การลดกระดาษ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑……๕๐,๐๐๐……..บาท

ข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ใช้ในการประเมินผล

งบประมาณการ
จัดซื้อกระดาษที่ใช้

ไป
ในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐
(ก)

งบประมาณการจัดซื้อ
กระดาษที่ใช้ในรอบการ

ประเมินที่ ๑
(๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. 

๖๑)
(ข)

งบประมาณการจัดซื้อ
กระดาษที่ใช้ในรอบการ

ประเมินที่ ๒
(๑ เม.ย. ๖๑ – ๓๐ 

ก.ย. ๖๑)
(ค)

จ านวนเงิน (บาท) ๑๓,๒๓๐ ๗,๑๕๕ ๖,๐๗๕



ข้อ ๒
การลดกระดาษ

รอบการประเมินที่ ๒

ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ลดลง 

= {ก – (ข + ค)}x ๑๐๐ แทนค่า (๑๓,๒๓๐ - ๗,๑๕๕) x ๑๐๐

ก ๑๓,๒๓๐

สรุปผลการประเมิน

ระดับคะแนนการลดกระดาษ..........๑๐..............

ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ลดลง……………๘.๑๘……………



ข้อ ๒
การลดกระดาษ

เอกสารประกอบ

แบบสรุปงบประมาณการจัดซื้อกระดาษรายเดือน อบต.ล านางรอง

ตัวอย่างฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมวดรายจ่าย  
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน

ตัวอย่างใบส่งสินค้า/ใบก ากับภาษี



แบบสรุปงบประมาณจัดซื้อกระดาษรายเดือน 
อบต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
งบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

     เดือน 
ส านัก/กอง 

ต.ค.๕  
(บาท) 

พ.ย.๕  
(บาท) 

 .ค.๕  
(บาท) 

ม.ค.๖๐ 
(บาท) 

ก.พ.๖๐ 
(บาท) 

มี.ค.๖๐ 
(บาท) 

เม.ย.๖๐ 
(บาท) 

พ.ค.๖๐ 
(บาท) 

มิ.ย.๖๐ 
(บาท) 

ก.ค.๖๐ 
(บาท) 

ส.ค.๖๐ 
(บาท) 

ก.ย.๖๐ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

ส านักปลัด ๖ ๕  ๕ ๐  ๖ ๕  ๖ ๕   ๖ ๕    ,๒ ๐ 
กองคลัง  ๖ ๕    ๖ ๕   ๖ ๕    ๒,๐๒๕ 
กองช่าง ๖ ๕  ๖ ๕  ๖ ๕  ๖ ๕  ๕ ๐   ๖ ๕  , ๑๕ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ ๕   ๖ ๕      ๖ ๕   ๒,๐๒๕ 

กองการศ กษา     ๖ ๕    ๖ ๕   ๖ ๕  ๒,๐๒๕ 
รวม ๒,๐๒๕ ๖ ๕ ๑,๒๑๕ ๑, ๕๐ ๑, ๕๐ ๖ ๕ ๑, ๕๐ ๖ ๕ ๑,๒๑๕ ๑, ๕๐ ๖ ๕ ๖ ๕ ๑ .๒ ๐ 
 

 
ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับรองข้อมูล  

                                                                       (นายบุ  รรม  คงสุขมาก)  
                                                             นายกองค การบริหารสว่นต าบลล านางรอง  



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๓ 
การประหยัดงบประมาณ



ข้อ ๓ 
การประหยัดงบประมาณ

รายการ จ านวนเงินงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง (รวมทุกรายการ/โครงการ)                          (ก) ๕,๕๕๕,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เฉพาะโครงการที่ก าหนดให้ด าเนินงาน ในรอบการประเมินที่ ๑  
(๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑)                    (ข)

๕,๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ไปในรอบการประเมินที่ ๑ 
(๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๑)                                                  (ค)

๓,๐๙๕,๕๐๐

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ไป
(๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)                                                  (ง)

๔,,๔๙๐,๕๐๐

ข้อมูลพื้นฐาน



ข้อ ๓ 
การประหยัดงบประมาณ

รอบการประเมินที่ ๒
ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ = (ก - ง) x ๑๐๐

(ก)

แทนค่า     (๕,๕๕๕,๐๐๐ -  ,,  ๐,๕๐๐) x ๑๐๐
๕,๕๕๕,๐๐๐

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการประหยัดงบประมาณ………๑๐………….
ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได…้………๑๙.๖………………



เอกสารประกอบ

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อบั  ัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวอย่างฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หมวดรายจ่าย 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาพประกอบฎีกา และสั  าจ้าง

ข้อ ๓ 
การประหยัดงบประมาณ



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๔ 
การก ากับดูแลการทุจริต



ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่

มี 

๑ อปท. มีการจัดท าแผน/แนวทางเพื่อการป องกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือการส่งเสริมความ ปร่งใสตามหลัก รรมาภิบาลใน อปท. 

  

๒ อปท. มีกิจกรรมด าเนินการเพื่อการสร้างความ ปร่งใส 
ตามหลัก รรมาภิบาล 

  

  อปท. มีช่องทางด าเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพัน   
การให้ความส าคั กับการสร้างความ ปร่งใสตามหลัก รรมาภิบาล 
ของ อปท. 

  

 

ข้อ ๔ 
การก ากับดูแลการทุจริต



  อปท. มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณ รรมจริย รรม 

  

๕ อปท. ได้เข้าประกวดเข้ารับรางวัล ด้าน รรมาภิบาล คุณ รรม 
จริย รรม ความ ปร่งใสจากหน่วยงานต่าง   เช่น รางวัลของ 
ส านักงาน ก.ก.ถ. สถาบันพระปกเกล้า ส านักงาน ป.ป.ช. เป นต้น 

  

๖ อปท. มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ตาม พ.ร.บ.  
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ าตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕  ครบทุกกระบวนงาน 

  

 

ข้อ ๔ 
การก ากับดูแลการทุจริต

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

 



  อปท. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอข้อร้องเรียน   

  อปท. มีแนวทางการด าเนินงานเก่ียวกับข้อร้องเรียน   

๑๐ อปท. มีการไม่ถูกช้ีมูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ   

 

ระดับคะแนนการก ากับดูแลการทุจริต………………๑๐……………………….

ข้อ ๔ 
การก ากับดูแลการทุจริต

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

 



เอกสารประกอบ
 ๔.๓ มีช่องทางการด าเนินการเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้ความส าคัญ

กับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล ของ อปท.

ข้อ ๔ 
การก ากับดูแลการทุจริต

สื่อออนไลน์ (ช่องทาง หน้าเพจ Facebook อบต.ล านางรอง) 





ป ายประชาสัมพันธ์ 



๔.๔ มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม



๔.๗ อปท. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน



๔.๘ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอข้อร้องเรียน





๔.๙ แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ที่ระบุขั้นตอน และระยะเวลา



แผนผังแสดงขั้นตอนการช าระภาษี



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๕ 
วิสัยทัศน์



ข้อ ๕ 
วิสัยทัศน์

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่

มี 

 การก าหนดวิสัยทัศน์   

๑ มีการก าหนดวิสัยทัศน ของ อปท. และมีการสื่อสารวิสัยทัศน  
ให้คนในองค การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้ง อปท. 

  

๒ มีการทบทวนวิสัยทัศน ของ อปท. เพื่อให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ   
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

  

  มีการน าวิสัยทัศน ของ อปท.ไปสู่การป ิบัติได้จริง   

  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน ของ อปท. สู่สา ารณะ เพื่อสร้างความรับรู ้
และความเข้าใจและใช้เป นกลไกในการก ากับ 
และติดตามการบริหารงานของอปท. 

  

 



ข้อ ๕ 
วิสัยทัศน์

 ภาวะผู้น า   

๕ รับ  งความคิดเห นของผู้อื่น เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม  
ทั้งหน่วยงานในภาครั  ภาคเอกชน และประชาชน 

  

๖ กล้าเผชิ กับป  หา กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขป  หา 
ได้ทันต่อสถานการณ  

  

  มีวิสัยทัศน การบริหารงาน และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข ้น 
กับการบริหารงานใน อปท. ที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างชัดเจน 

  

  อปท. ของท่านมีการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร 
ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

  

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

 



ข้อ ๕ 
วิสัยทัศน์

  มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการพั นา ปรับรูปแบบ/วิ ีการ
ท างานใหม่ ด้วยการเน้นเทค น ลยี ความคิดสร้างสรรค และนวัตกรรม
รูปแบบใหม่   เช่น เรื่องน ยบาย การบริหารจัดการ หรือการให้บริการ 
ของ อปท. เพื่อให้สอดรับและเชื่อม ยงกับน ยบาย 
การพั นาประเทศไทย (Thailand  .๐) และระบบราชการ  .๐ 

  

๑๐ มีผลการด าเนินการ หรือมีนวัตกรรมขององค การที่ตอบสนอง 
ต่อน ยบายการพั นาประเทศไทย (Thailand  .๐) และ 
ระบบราชการ  .๐ หรือมีผลการด าเนินการหรือนวัตกรรมขององค การ
ได้รับรางวัลจากทั้งหน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศ 

  

 

ระดับคะแนนวิสัยทัศน ………………๙………………….

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

 



เอกสารประกอบ

ตัวอย่างฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย และตัวอย่างค าร้อง
ทั่วไป ประกอบฎีกา ช่วยเหลือภัยพิบัติ (ภัยช้างป่า)

ตัวอย่างฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย ส ารองจ่าย และตัวอย่างค าร้อง
ทั่วไป ประกอบฎีกา ช่วยเหลือภัยพิบัติ (วาตภัย)

ข้อ ๕ 
วิสัยทัศน์



๕.๑ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของ อปท. 
และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้คนในองค์การได้รับรู้ และเข้าใจทั่วทั้ง อปท.

การประชุมชี้แจงนโยบายทุกวันศุกร์ 
โดยประกอบด้วย คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างทุกคน 
รวมทั้งครู-ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ล านางรอง 



การประชุมจัดท าแผนฯขยะอันตราย ๙ กุมภาพันธ์ 2561

๕.๓ มีการน าวิสัยทัศน์ของ อปท.ไปสู่การปฏิบัติได้จริง



การด าเนินการ จุดวางถังขยะอันตราย หลังจากที่ได้มีการประชุมจัดท าแผนฯ



๕.๔ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ของ 
อปท. สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความ
รับรู้และความเข้าใจ และใช้เป็น
กลไกในการก ากับและติดตามการ
บริหารงานของ อปท.



๕.๖ กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์



มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช้างป่า



รถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 อบต.ล านางรอง 
ท าการปฐมพยาบาลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ และน าส่งโรงพยาบาล



รถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 อบต.ล านางรอง 
น าผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล



รถน้ า อบต.ล านางรอง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
และบรรเทาความเดือดร้อน ด้านน้ าอุปโภค-บริโภค 
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลล านางรอง



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๖
การบริหารงานในองค์การ
ที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง



ข้อ ๖
การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

๑ มีการวิเคราะห หาสาเหตุและระบุข้อบกพร่องในการท างานเพื่อก าหนดหาแนวทางในการแก้ไขป  หา   

๒ มีการวางแผนและจัดท าแผนในการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง   

  มีการพั นาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน ดยมีการปรับมาตร าน/ขั้นตอน/ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อเพ่ิมประสิท ิภาพในการท างาน 

  

  อปท. มีกระบวนงานท่ีได้รับรางวัล หรือมีการพั นากระบวนงานเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้า
ประกวดขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

  

๕ มีคู่มือในการป ิบัติงาน/การมอบอ านาจ/หรือก าหนดแนวทางในการประสานงานการท างานระหว่าง
หน่วยงานภายในให้มีความชัดเจน 

  

 

ระดับคะแนนการบริหารงานในองค การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง…………๕………



ข้อ ๖
การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง

๖.๔ อปท. มีกระบวนงานที่ได้รับรางวัล หรือมีการพัฒนากระบวนงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าประกวดขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก

 ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่น ในการน าข้อมูลความจ าเป นพื้น าน(จป .) ไปใช้ประ ยชน ในการพั นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๐ จากจังหวัดบุรีรัมย 

 ก าลังจะได้รับ ประกาศนียบัตร จาก  ครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อเพ่ือ
มอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซ ่งเป นความร่วมมือระหว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส จ ากัด และคณะท างาน
 ครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา



โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (สถ.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ ากัด และ
คณะท างานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนประเภท
มือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อน าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะน า
รายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือส าหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ ไปมอบให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ สถ.ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จ านวน 1,000 แห่ง

https://www.thairath.co.th/content/1340649



 
อปท. 

 

 
อ าเภอ 

 
จ านวน 
(เครื่อง) 

 
ส่งไปรษณีย์แล้ว 

ว/ด/ป 

 
ผู้รายงาน 

องค การบริหารส่วนต าบล 
ล านางรอง 

 นนดินแดง มือถือเก่า 12 
เครื่อง 

Talking Dict 1 
เครื่อง 

ส่งไปรษณีย  
รอบแรก 

2 กรกฎาคม 2561 

นางสาวกรรัตน   กาวกระ ทก 
นักประชาสัมพัน  ป ิบัติการ 

อบต.ล านางรอง อ. นนดินแดง จ.บุรีรัมย  

องค การบริหารส่วนต าบล 
ล านางรอง 

 นนดินแดง แท บเล ตและ 
มือถือเก่า  

จ านวน 49 เครื่อง 

ส่งไปรษณีย  
รอบสอง 

7 กันยายน 2561 

นางสาวกรรัตน   กาวกระ ทก 
นักประชาสัมพัน  ป ิบัติการ 

อบต.ล านางรอง อ. นนดินแดง จ.บุรีรัมย  

รวมยอดของ อบต.ล านางรอง ทั้งหมด 61 เครื่อง 
 

แบบรายงานผลการด าเนินการโครงการ “มือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา 
เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒





รวมยอดของ 
อบต.ล านางรอง 

ทั้งหมด ๖๑
เครื่อง



ข้อ ๖
การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง

๖.๕ มีคู่มือในการปฏิบัติงาน/การมอบอ านาจ/หรอืก าหนดแนวทางในการ
ประสานงานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในให้มีความชัดเจน

ค าสั่งองค การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เรื่อง แต่งต้ังรองนายกองค การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง

ค าสั่งองค การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เรื่อง มอบหมายให้พนักงาน
จ้างตามภารกิจไปช่วยป ิบัติงาน ุรการในส านักปลัด

ค าสั่งองค การบริหารส่วนต าบลล านางรอง เรื่อง มอบหมายหน้าที่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและป ิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ภายในองค การบริหารส่วนต าบลล านางรอง



การประชุม เพื่อวางแผนงานด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล(รพ.สต.)ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๗
การส่งเสริมการใช้ดจิิทัล

และขีดความสามารถที่มีอยู่ 
และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน



ข้อ ๗
การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล และขีดความสามารถที่มีอยู่ 

และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน
ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

๑ องค กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบันท กข้อมูลตาม านข้อมูลที่ส าคั ตามกรอบระยะเวลา 

- มีการบันท กข้อมูลตาม านข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป นป จจุบัน อย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นก าหนด ดังนี้ (ข้อย่อยละ ๑ คะแนน) 

  

๑.๑  ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        (e-Plan) 

  

๑.๒  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูล อยขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๑.   ระบบ านข้อมูลการจัดเก บรายได้ท้องถิ่น   

๑.   ระบบบั ชีคอมพิวเตอร ขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)   

๑.๕  ระบบข้อมูลศูนย ช่วยเหลือประชาชนขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 



ข้อ ๗
การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล และขีดความสามารถที่มีอยู่ 

และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน

๒ องค กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ม ีการน าเทค น ลยีสารสนเทศหรือ ทรคมนาคมมาใช้ในการ
ป ิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการป ิบัติงาน (๕ คะแนน) 
-  มีการใช้เทค น ลยีสารสนเทศหรือ ทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของ 

แต่ละ องค กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิท ิภาพ และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เช่น 

- ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร เน ต 
- การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร เน ตภายในส านักงาน อปท. 
- การใช้ ปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง 
- แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS  ล  

  

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

 

ระดับคะแนนการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่
และพั นาข ้นทุก ๖ เดือน………๙………



๗.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่ส าคัญตามกรอบระยะเวลา

 .๑.๑ ระบบงาน
สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผล
ขององค กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan)



 .๑.๒ ระบบข้อมูลการบริหาร
จัดการขยะมูล อยขององค กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น



 .๑.  ระบบ านข้อมูลการจัดเก บรายได้ท้องถิ่น



 .๑.  ระบบบั ชีคอมพิวเตอร ขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)



๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดให้มี wifi หรือ internet ภายในส านักงานองค กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๘ 
การสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมในองค์การ



ข้อ ๘ 
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

การจัดท าโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม   

๑ อปท. มีการจัดท าและด าเนนิ ครงการด้านคุณ รรม จริย รรมที่มีลักษณะเป นการสร้าง
จิตส าน กในการป ิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ตลอดจนการจัดท า
 ครงการบ าเพ  ประ ยชน ที่ด าเนินการ ดยข้าราชการ พนักงานขององค กร 

  

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป องกันการกระท าผิดจริยธรรม     

๒ อปท. มีการจัดท าประกาศ  น ยบายคุณ รรม จริย รรม    

  อปท. มีการจัดท าประกาศ  เจตนารมณ การป องกันและต่อต้านการทุจริตคอร รัปชั่น   

  อปท. มีการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ   

 



ข้อ ๘ 
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๕ อปท. มีการจัดท าน ยบายการก ากับดูแลองค การที่ดี   

๖ อปท. มีการจัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณ รรม จริย รรม และป องกันการทุจริต       

  อปท. ได้มีการจัดท าน ยบายการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
ครบทุกส่วน 

  

  อปท. ได้เข้าร่วม ครงการป องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. สถาบันพระปกเกล้า   

  อปท. มีการจัดท ารายงานผลด้านการส่งเสริมคุณ รรม จริย รรม   

๑๐ อปท. มีการประชาสัมพัน  ผลการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณ รรม จริย รรม   

 

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

 

ระดับคะแนนการสร้างคุณ รรม จริย รรมในองค การ………๑๐………



๘.๑ อปท.มีการจัดท าและด าเนินการโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมที่มีลักษณะเป็น
การสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
ตลอดจนการท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ที่ด าเนินการโดยข้าราชการ พนักงานของ
องค์กร

หลังจากการประชุมชี้แจงนโยบายทุกวันศุกร์ 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างทุกคน รวมทั้งครู-ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ในสังกัด อบต.ล านางรอง 
ไหว้พระ สวดมนต์ และแผ่เมตตา น าโดยนายบุญธรรม คงสุขมาก นายก อบต.ล านางรอง



โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 อบต.ล านางรอง
การบ าเพ  ประ ยชน   ดยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ช่วยกันเก บขยะมูล อย
บริเวณรอบส านักงาน
และร่วมกันปลูกห ้าแ กบริเวณแก้มลิง ครงการปรับปรุงและ ื้น ูแหล่งน้ าพื้นที่ขุดลอก
คลองล านางรอง บ้าน คกเพชร ต าบลล านางรอง อ าเภอ นนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย 
ในความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิ ิอุทกพั น ในพระบรม ราชูปถัมภ 





คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑



โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๑
และสืบทอดประเพณีสงกรานต์







โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 5ส 
ณ วัดโคกเพชร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑









๘.๔ อปท.มีการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ



๘.๑๐ อปท.มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม



ข้อ ๘ 
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

เอกสารประกอบ

คณะสงฆ  อ าเภอ นนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย  มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า 
นายบุญธรรม  คงสุขมาก นายก อบต.ล านางรอง เป็นผู้น าองคก์ร เพื่อ
สาธารณประโยชน์ ให้การสนับสนนุสง่เสริมกิจการทางพุทธศาสนา 
ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๐

โครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ วัดในเขตพื้นที่ ต.ล า
นางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๙
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ / 

การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา



ข้อ ๙
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ / การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบญัชา

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

๑ อปท. มีการประชุมถ่ายทอดน ยบายแนวทางการป ิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ป ิบัติงาน 

  

๒ อปท. มีการจัดสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้สะอาดเป นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัย 

  

  อปท. มีการตรวจประเมินความพ งพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ ทั้งในด้านการบริหารของ
ผู้บริหารท้องถิ่น การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และแรงจูงใจของข้าราชการ 

  

  ผู้บริหารท้องถิ่น น าผลการประเมิน  มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท างานและสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน 

  

๕ อปท. จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพัน  อันดีให้กับบุคลากรภายในองค กร   

 

ระดับคะแนนการเสริมสร้างขวั ก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบั ชา………๑๐………



๙.๑ อปท.มีการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน



๙.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้สะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย





๙.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ
ข้าราชการ ทั้งในด้านการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน และแรงจูงใจของ
ข้าราชการ



บรรยากาศ สถานที่ท างานร่มรื่น น่าอยู่



๙.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้กับบุคลากรในองค์กร

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๖๑
เชิ ชวนบุคลากรทุกท่านห่อข้าวใส่ปิ่น ตมารับประทานร่วมกัน 

เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่อง  ม ทั้งยังได้สร้างความสัมพัน  อันดีให้กับบุคลากรในองค กร



กิจกรรมเล่นเกมส คัดแยกประเภทขยะ 

คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันเก็บขยะ บริเวณรอบอาคารส านักงาน



มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร



ล านางรองเกมส์ ครั้งที่ ๑๙



เอกสารประกอบ

 ครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ลก ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ อบต.ล านางรอง

 ครงการ อบต.ล านางรอง ร่วมสร้างจิตส าน กรักษ  รรมชาติอย่างยั่งยืน

คืนกล้วยไม้สู่ผืนป่ามรดก ลกดงพ าเย น-เขาให ่

ข้อ ๙
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ / การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา



ส่วนที่ ๒ 
ประเมินผลการด าเนินงานในประเด็น ๑๐ ข้อค าถาม ดังนี้

๑. การลดพลังงาน

๒. การลดกระดาษ

๓. การประหยัดงบประมาณ

๔. การก ากับดูแลการทุจริต

๕. วิสัยทัศน์

๖. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแกไ้ขข้อบกพร่อง

๗. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทกุ ๖ เดือน

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ

๙. การเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๑๐. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ๑๐
การบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน



ข้อ ๑๐
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

๑ อปท. มีการบูรณาการการป ิบัติงานร่วมกับ อปท. อ่ืน หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน
ปีงบประมาณปัจจุบันอย่างน้อยหน ่งด้าน (ยกเว้น ครงการที่หน่วยงานของรั จัดสรรให้ อปท. 
ด าเนินการ และ ครงการที่ อปท. อุดหนุนให้ อปท . หรือหน่วยงานอ่ืน ดย อปท. ไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ) ดังนี ้
o ด้าน ครงสร้างพื้น าน 
o ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
o ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
o ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
o ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากร รรมชาติสิ่งแวดล้อม 
o ด้านศิลปะ วั น รรม จารีตประเพณี และภูมิป   าท้องถิ่น 

  

 
ระดับคะแนนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ………๑๐………



โครงการป องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑



น าเสนอ ณ สโมสรร่วมเริงชัย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ในเขตต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 



ร่วมกิจกรรม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ ๕ ต.ล านางรอง
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์









องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง
อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๖๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๑ ๐๒๐๑

ขอบคุณครับ


