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คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  เปรียบเสมือนเป�นภูมิคุ มกันการปฏิบัติงานขององค"กร
ปกครองส#วนท องถ่ินได ทํางานให บังเกิดประโยชน"สุขของประชาชนในท องถ่ิน  และไม#ทําให ประชาชนใน
ท องถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานขององค"กรปกครองส#วนท องถ่ิน  อีกท้ังเป�นกลไกสําคัญในการ
ป�องกันไม#ให มีการใช อํานาจหน าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบได อีกทางหนึ่งด วย 

การจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจรติขององค"การบริหารส#วนตําบลบรบือ  สอดคล องกับ
ยุทธศาสตร"ชาติว#าด วยการป�องกันและปราบปรามการทุจรติ  ระยะท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  สอดคล อง
กับแผนพัฒนาท องถ่ินสี่ป?  และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร#งใสในการดําเนินงานของหน#วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประกอบด วย  ๔  มิติ  ดังนี้ 

มิติท่ี  ๑  การสร างสังคมท่ีไม#ทนต#อการทุจริต 
มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 
มิติท่ี  ๓  การส#งเสริมบทบาทและการมีส#วนร#วมของภาคประชาชน 
มิติท่ี  ๔  การเสริมสร างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครอง

ส#วนท องถ่ิน 
เพ่ือให การดําเนินการขับเคลื่อนด านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป�นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป�นไปตามเจตนารมณ"ของยุทธศาสตร"ว#าด วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องค"การบริหารส#วนตําบลบรบือจึงได ตระหนักและให ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร#งใส  สร างค#านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให เกิดในสังคมอย#างยั่งยืน  จึงได ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด านการป�องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ#านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต#างๆ  ท่ีเป�นรูปธรรมอย#างชัดเจน  อันจะนําไปสู#การปฏิบัติอย#างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค"และเป�าหมายของการป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย#างแท จริง 
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ส�วนที่ ๑ 

บทนํา 
 

๑. การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท องถิ่น 

 การวิเคราะห
ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีวัตถุประสงค

เพ่ือต�องการบ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค
กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข�องกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการ
ป,องกันการทุจริตท่ีมีอยู�ในป-จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
 การทุจริตในระดับท�องถ่ิน  พบว�า  ป-จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท�องถ่ิน  
ได�แก�  การกระจายอํานาจลงสู�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือให�บริการต�างๆของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  แต�ในทางปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส�วนขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จําแนกเป7น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

1) การทุจริตด�านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจ�าง  และการเงินการคลัง  ส�วน 
ใหญ�เกิดจากการละเลยขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2) สภาพหรือป-ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการขาดความรู�ความเข�าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะป-ญหาท่ีเกิดจากการขาดประประชาสัมพันธ
ให�ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคส�วนต�างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลท�องถ่ิน 

 

สาเหตุและป-จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถสรุปเป7นประเด็นได�  ดังนี้ 
 

1) โอกาส  แม�ว�าในป-จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการป,องกันและปราบปราม 
การทุจริตแต�พบว�ายังคงมีช�องว�างท่ีทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับ
ใช�กฎหมายท่ีไม�เข�มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม�รัดกุม  และอํานาจหน�าท่ีโดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็
เป7นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให�เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป7นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําให�คน 
ในป-จจุบันมุ�งเน�นท่ีการสร�างความร่ํารวย  ด�วยเหตุนี้จึงเป7นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าท่ีมีแนวโน�มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 

/3) การขาดกลไก... 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส  การทุจริตในป-จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ�อนข้ึนโดย 
เฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให�การทุจริตกลายเป7นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป7นการยากท่ีจะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล�านี้ 

3) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ได�แก�  การจัดซ้ือ – จัดจ�าง  เป7นเรื่องของ 
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข�องเป7นห�วงโซ�ผลประโยชน
ทางธุรกิจ  รูปแบบของการผูกขาดได�แก�  การผูกขาด
ในโครงการก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

4) การได�รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม  รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย  ความยากจนถือเป7น 
ป-จจัยหนึ่งท่ีทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต�องการท่ีจะมีสภาพความเป7นอยู�ท่ีดีข้ึน 
ทําให�เจ�าหน�าท่ีต�องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ”  ให�กับตนเองและครอบครัว 

5) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย
สุจริตเป7นคุณธรรมท่ีได�รับการเน�น 
เป7นพิเศษถือว�าเป7นเครื่องวัดความดีของคน  แต�ในป-จจุบัน  พบว�า  คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัว
บาปน�อยลง  และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต�ประโยชน
ส�วนตนเป7นท่ีต้ังมากกว�าท่ีจะยึด
ผลประโยชน
ส�วนร�วม 

6) มีค�านิยมท่ีผิด  ป-จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตย
 
สุจริตเป7นยกย�องคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเป7นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีตําแหน�งหน�าท่ีการงานสูง  ด�วยเหตุนี้ ผู�ท่ีมี
ค�านิยมท่ีผิดเห็นว�าการทุจริตเป7นวิถีชีวิตเป7นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเป7นคนเซ�อ  เห็นคนโกงเป7นคนฉลาด  
ย�อมจะทําการทุจริตฉ�อราษฎร
บังหลวง  โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป  และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมาย
ของบ�านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ป-จจุบันป-ญหาการทุจริตคอร
รัปชันในประเทศไทยถือเป7นป-ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง  โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ  
เป7นป-ญหาลําดับต�นๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคส�วนในสังคมไทย  ไม�ว�าจะเป7นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค
กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว�าเป7นองค
กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร
รัปชันและมักจะปรากฏข�าวทุจริต
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู�เสมอ  ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความ
ศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างยิ่ง  ส�งผลให�ภาพลักษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร
รัปชัน
มีผลในเชิงลบ  สอดคล�องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอร
รัปชัน (Corruption Perception Index  - CPI)  
ซ่ึงเป7นเครื่องมือท่ีใช�ประเมินการทุจริตคอร
รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค
กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ
(Transparency International –IT)  พบว�า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างปb ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู�ท่ี 
๓๕ – ๓๘  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปb  ๒๕๕๘  อยู�อันดับท่ี  ๗๖  จาก  ๑๖๘  ประเทศท่ัวโลก  
และเป7นอันดับท่ี ๓  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร
และประเทศมาเลเซียและล�าสุดพบว�าผล
คะแนนของประเทศไทยปb ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปb ๒๕๕๘  ได�ละดับท่ี ๑๐๑  จาก  ๑๖๘  ประเทศ
ซ่ึงสามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทย  เป7นประเทศท่ีมีป-ญหาการคอร
รัปชันอยู�ในระดับสูง 
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 แม�ว�าในช�วงระยะท่ีผ�านมา  ประเทศไทยได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป,องกันการทุจริตไม�ว�าจะเป7น  การเป7นประเทศภาคีภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการต�อต�าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption –UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดต้ัง
องค
กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งคณะกรรมการป,องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทํา
ยุทธศาสตร
ชาติว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว  ๓  ฉบับ  แต�ป-ญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มท่ีลดน�อยถอยลงสาเหตุท่ีทําให�การทุจริตเป7นป-ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย
ประกอบด�วยป-จจัยทางด�านพ้ืนฐานโครงสร�างสังคมซ่ึงเป7นสังคมท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ
แนวด่ิง
(Vertical Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ
ท่ีทําให�สังคมไทยยึดติดกับการ
ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและพวกพ�อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  
ติดความสบาย  ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจคนไทยบางส�วนมองว�าการทุจริตคอร
รัปชันเป7นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได�  ซ่ึงนับได�ว�าเป7นป-ญหาท่ีฝ-งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีตหรือกล�าวไดว�าเป7นส�วนหนึ่งของ
ค�านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว  ผนวกกับป-จจัยทางด�านการทํางานท่ีไม�ได�บูรณาการความร�วมมือของทุก
ภาคส�วนไว�ด�วยกัน  จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได�กล�าวมาข�างต�นไม�สามารถทําได�
อย�างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข�มแข็ง 
 ป-จจุบันยุทธศาสตร
ชาติว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช�อยู�เป7นฉบับท่ี ๓  
เริ่มจากปb พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปb  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซ่ึงมุ�งสู�การเป7นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป7นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได�รับความร�วมมือจากฝtาย
การเมือง  หน�วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชน
เพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนด
วิสัยทัศน
  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”  มีเป,าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI)  ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๕๐ ในปb พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น  การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจ�าหน�าท่ี
ของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป7นอยู�ในป-จจุบัน  ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  โดยได�กําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเป7น ๖ ยุทธศาสตร
  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร
ท่ี  ๑  สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร
ท่ี  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร
ท่ี  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร
ท่ี  ๔  พัฒนาระบบป,องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร
ท่ี  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร
ท่ี  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI)   

 ดังนั้น  เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการป,องกันการปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป7นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป7นไปตามเจตนารมณ
ของยุทธศาสตร
ว�าด�วยการป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)องค
การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�ตระหนักและให�
ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร�งใส  สร�างค�านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�าง
ยั่งยืน  จึงได�ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการ
ป,องกันและปราบปรามการทุจริตผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต�างๆ  ท่ีเป7นรูปธรรมอย�างชัดเจน  อันจะ
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นําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค
และเป,าหมายของการป,องกันและปราบปราม
การทุจริตอย�างแท�จริง 
 

๓. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค
การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน
ของสาธารณะของข�าราชการฝtายการเมือง
ข�าราชการฝtายบริหารบุคลากรขององค
การบริหารส�วนตําบลบรบือรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
 ๓) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค
การบริหารส�วนตําบลบรบือเป7นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

๔)  เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people  participation)  และตรวจสอบ  (people  audit) 
๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ

องค
การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 

๔.  เป*าหมาย 

 ๑)  ข�าราชการฝtายการเมือง  ข�าราชการฝtายบริหาร  บุคลากรขององค
การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ  รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�บังเกิด
ประโยชน
สุขแก�ประชาชนท�องถ่ิน  ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม  การขัดกันแห�งผลประโยชน
และแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป,องกันป-ญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข�าราชการ 
 ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค
การบริหารส�วนตําบลยาง 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค
การ
บริหารส�วนตําบลบรบือท่ีมีเข�มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม 
 ๕)  องค
การบริหารส�วนตําบลบรบือมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป7นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
 

๕.  ประโยชน�ของการจัดทําแผน 

 ๑) ข�าราชการฝtายการเมือง  ข�าราชการฝtายบริหาร  บุคลากรขององค
การบริหารส�วนตําบลบรบือ  
รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสร�างค�านิยม  และอุดมการณ
ใน
การต�อต�านการทุจริต  (Anti –Corruption) จากการปลูกฝ-งหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต
ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒)  องค
การบริหารส�วนตําบลบรบือสามารถบริหารราชการเป7นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี  (Good Governance)  มีความโปร�งใส  เป7นธรรมและตรวจสอบได� 
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 ๓)  ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด  ร�วมทํา  ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท�องถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข�มแข็งใน
การเฝ,าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค
การบริหารส�วนตําบลบรบือท้ังจากภายในและภายนอกองค
กรท่ีมีความเข�มแข็งในการเฝ,า
ระวังการทุจริต 
 ๕)  องค
การบริหารส�วนตําบลบรบือมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป7นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให�เป7นองค
กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินต�นแบบ  ด�านการป,องกันการทุจริต  อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�
ความร�วมมือกันเป7นเครือข�ายในการเฝ,าระวังการทุจริตท่ีเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป� 
(พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 

ช่ือหน%วยงาน  องค)การบริหารส%วนตําบลบรบือ  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร8าง
สังคมท่ีไม%ทนต%อ
การทุจริต 

1.1 การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก�บุคลากรท้ัง
ข�าราชการ
การเมืองฝ#าย
บริหาร 
ข�าราชการ
การเมืองฝ#าย
สภาท�องถ่ิน 
และฝ#ายประจํา
องค)กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
 
 
 
 
๑.๒ การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก�ประชาชนทุก
ภาคส�วนใน
ท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 

๑) โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน
ส�วนท�องถ่ิน 
๒) โครงการส�งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป2องกันการทุจริต 
๓) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเจ�าหน�าท่ี
ของ อปท. 
๔) มาตรการ ส�งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
๕) โครงการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม 
 
๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 
๒) โครงการปรองดอง
และสมานฉันท)ของ 
๓) โครงการขับเคลื่อน
หมู�บ�าน/ชุมชนเข�มแข็ง 
๔) โครงการหมู�บ�าน
ชุมชนสัมพันธ) 
๕) โครงการสนับสนุน
การดําเนินการของ 25 
ตาสับปะรด 
 
 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐0,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
2๐๐,๐๐๐ 
 
3๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๒๐0,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
2๐๐,๐๐๐ 
 
3๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๒๐0,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
2๐๐,๐๐๐ 
 
3๐,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
๒0๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
2๐๐,๐๐๐ 
 
3๐,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส%วนท่ี ๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร8าง
สังคมท่ีไม%ทนต%อ
การทุจริต(ต%อ) 

๑.๒ การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก�ประชาชนทุก
ภาคส�วนใน
ท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก�เด็กและ
เยาวชน 

๖) โครงการส�งเสริมการ
ผลิตข�าวหอมมะลิ 105 
คุณภาพ 
๗) โครงการพัฒนา
ศูนย)บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 
๘) โครงการส�งเสริมการ
ผลิตปุJยชีวภาพและลด
ต�นทุนการผลิต 
๙) โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม�ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐) โครงการส�งเสริม
การผลิตมันสําประหลัง
ลดต�นทุนการผิต 
๑๑) โครงการส�งเสริม
การผลิตอ�อยโรงงานลด
ต�นทุนการผลิต 
๑๒) โครงการ 1 กลุ�ม
หมู�บ�าน 1 กลุ�มอาชีพ 
 
 
๑) โครงการพัฒนา
บทบาทเยาวชน 
๒) โครงการช�วยเหลือ
เด็กด�อยโอกาส 
๓) โครงการสงเคราะห)ผู�
มีรายได�น�อย 
ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม 
 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
1๐๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
๑5๐,๐๐๐ 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
10๐,๐๐๐ 
 
50,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
1๐๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
๑5๐,๐๐๐ 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
10๐,๐๐๐ 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
1๐๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
๑5๐,๐๐๐ 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
10๐,๐๐๐ 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 
 
2๐,๐๐๐ 
 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
1๐๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
5๐,๐๐๐ 
 
 
๑5๐,๐๐๐ 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
10๐,๐๐๐ 
 
5๐,๐๐0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี๑ รวม จํานวน 17 โครงการ 
๑ มาตรการ 

1,75๐,๐๐๐ 1,75๐,๐๐๐ 1,75๐,๐๐๐ 1,75๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการทุจริต 

๒.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต�อต�านการ
ทุจริตของ
ผู�บริหาร 
 

๒.๒ มาตรการ
สร�างความ
โปร�งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ มาตรการ
การใช�ดุลยพินิจ
และใช�อํานาจ
หน�าท่ีให�เปPนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
 
 
 

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก�
หน�วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให�
เปPนท่ีประจักษ) 
 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต�อต�านการ
ทุจริตของผู�บริหารของ
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
 
 

๑) มาตรการการสร�าง
ความโปร�งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒) กิจกรรม สร�างความ
โปร�งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
๓) โครงการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารด�านการ
จัดซ้ือ – จัดจ�าง 
 

๑) กิจกรรมลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
๒) โครงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๓) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ 
 

๑) กิจกรรมเชิดชู
ประชาชนผู�ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒) กิจกรรมยกย�องเชิดชู
เกียรติหน�วยงาน/บุคคล 
ท่ีปฏิบัติตนให�เปPนท่ี
ประจักษ) 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการทุจริต 
(ต%อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได�ทราบ หรือ 
รับแจ�ง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) กิจกรรมยกย�องและ
เชิดชูเกียรติแก�บุคคล 
หน�วยงาน องค)กรดีเด�น 
ผู�ทําประโยชน)หรือเข�า
ร�วมในกิจกรรมของ
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
๔) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู�มีจิต
สาธารณะ 
 
 
๑) มาตรการ จัดทํา
ข�อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
๒) กิจกรรม การจัดทํา
ข�อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ 
๓) มาตรการ ให�ความ
ร�วมมือกับหน�วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค)กรอิสระ 
๔) มาตรการ แต�งต้ัง
ผู�รับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องร�องเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๒ รวม จํานวน  ๒  โครงการ 
๙ กิจกรรม ๕  มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส%งเสริม
บทบาทและการ
มีส%วนร%วมของ
ภาคประชาชน 

๓.1 จัดให�มี
และเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสาร
ในช�องทางท่ี
เปPนการอํานวย
ความสะดวกแก�
ประชาชนได�มี
ส�วนร�วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หน�าท่ีของ
องค)กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินได�
ทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการสนับสนุน
ศูนย)ข�อมูลการจัดซ้ือจัด
จ�างระดับอําเภอ 
๒) โครงการจัดส�ง
หนังสือประชาสัมพันธ)
และวารสารให�ทุก
หมู�บ�าน 
๓) มาตรการจัดทําคู�มือ
สําหรับประชาชนตาม 
พ.ร.บ. การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔) มาตรการ จัดให�มี
ช�องทางท่ีประชาชน
เข�าถึงข�อมูลข�าวสารของ
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
๕) โครงการอบรมให�
ความรู� ทางกฎหมายแก�
ประชาชน 
๖) โครงการ ปรับปรุง
ศูนย)ข�อมูลข�าวสารของ
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๗) โครงการพัฒนาระบบ
การให�บริการประชาชน 
8) โครงการพัฒนาศูนย)
อินเตอร)เน็ตตําบล 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

100,000 
 

 
 
 

20,000 
 
50,000 

1๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 
 
 
 
 

20,000 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
100,000 
 
 
 
 
20,000 
 
50,000 
 
 
 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
100,000 
 
 
 
 
20,000 
 
50,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส%งเสริม
บทบาทและการ
มีส%วนร%วมของ
ภาคประชาชน 
(ต%อ) 

๓.๒ การรับฟVง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร�องเรียน/ร�อง
ทุกข)ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓ การ
ส�งเสริมให�
ประชาชนมีส�วน
ร�วมบริหาร
กิจการของ
องค)กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

๑) โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชนและ
ประชาคมหมู�บ�าน 
๒) โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการจัดทําแผน
ชุมชน 
๓) มาตรการการ
ดําเนินงานศูนย)รับ
เรื่องราวร�องทุกข)
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
๔) มาตรการกําหนด
ข้ันตอน/กระบวนการ
เรื่องร�องเรียนร�องทุกข) 
 
๑) โครงการสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาท�องถ่ิน 
๒) มาตรการแต�งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา
องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
๓) ประชุมประชาคม
หมู�บ�านและประชาคม
ตําบล ประจําปW 
๔) มาตรการแต�งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข�า
ร�วมเปPนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ�าง 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๓ รวม จํานวน  8  โครงการ 
6 มาตรการ 

380,000 380,000 380,000 380,000  
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสร8างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค)กรปกครอง
ส%วนท8องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ�นดินกําหนด 
 
 
 
 
๔.๒ การ
สนับสนุนให�
ภาคประชาชนมี
ส�วนร�วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ  
ตามช�องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได� 
 
๔.๓ การ
ส�งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท�องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน 
๒) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๓) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ 
 
 
๑) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช�จ�ายเงินให�
ประชาชนได�ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) โครงการฝXกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพสภา
ท�องถ่ิน 
๒) กิจกรรมการส�งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
๓) กิจกรรมการมีส�วน
ร�วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 

 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ป� 25๖๑  ป� 25๖๒  ป� 25๖๓ ป� 25๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสร8างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค)กรปกครอง
ส%วนท8องถ่ิน 
(ต%อ) 

๔.๔ เสริมพลัง
การมีส�วนร�วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส�วนเพ่ือ
ต�อต�านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มาตรการเฝ2าระวัง
การคอร)รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
๒) กิจกรรมการติดป2าย
ประชาสัมพันธ)กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
๓) มาตรการการส�งเสริม
และพัฒนาเครือข�ายด�าน
การป2องกันการทุจริต 

     

มิติท่ี  ๔ รวม จํานวน 2  โครงการ 
5 กิจกรรม  2 มาตรการ 

200,000 200,000 200,000 200,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติท่ี 1 การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต  
 1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมืองฝ#ายบริหาร 
ข�าราชการการเมืองฝ#ายสภาท�องถ่ิน และฝ#ายประจําขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�บังเกิด
ประโยชน)สุขแก�ประชาชนในท�องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป;นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต�องมีความสุจริต โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�  รวมท้ังเป;นการเสริมสร�างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต�องมีการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานร�วมกันได�อย�างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู�การพัฒนาองค)กรอย�างต�อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกะปCญหาความขัดแย�งภายในองค)กรได�อีกด�วย จากสภาพปCญหาการทุจริตคอร)รัปชันท่ีเป;นปCญหา
เรื้อรังท่ีมีส�วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป;นอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีการปEองกันและแก�ไข
ปCญหาการทุจริตคอร)รัปชันอย�างจริงจัง ในสถานการณ)วิกฤติปCญหาการทุจริตคอร)รัปชันในสังคมไทยดังกล�าว 
ทุกภาคส�วนในสังคมไทยต�างเห็นพ�องตรงกันว�าการท่ีจะทําให�ปCญหาการคอร)รัปชันลดน�อยลงและหมดไปได�ใน
ท่ีสุดนั้น  ต�องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช�กับทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเป;นภาคส�วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย�างเข�มงวดจริงจัง พร�อมท้ังสร�างทัศนคติใหม�ปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยร�วมต�านภัยการทุจริต ควบคู�กับการเปลี่ยนแปลงค�านิยมไปในทิศทางท่ีไม�เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร)
รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบด�วย ความชอบธรรม ความโปร�งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได�ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส�วนร�วมของประชาชนไปเป;น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู�ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�ง  ราชอาณาจักรไทย
ฉบับปCจจุบัน ซ่ึงได�วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป;นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน�วยงานองค)กรต�างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป;นการส�งสัญญาณเชิงบวกให�เห็นว�าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแล�ว แต�อย�างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป;นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน�วยงานหรือองค)กรภาครัฐนั้น ปCจจุบันยังคงอยู�บนความหลากหลายใน
องค)ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด�วย  หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร�งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได� (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส�วนร�วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค)ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล�านั้นมาใช�เป;นเครื่องมือกลไกในการสร�างมาตรฐานด�านความโปร�งใส  สําหรับหน�วยงานหรื
องค)กรใดๆ จะต�องคํานึงถึงกรอบเปEาหมาย วัตถุประสงค)แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน�วยงานองค)กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีได�ต�อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน)ในการบริหารราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรขององค)กรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 

ส�วนท่ี 3 
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 2. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจและให�ความสําคัญกับการป/องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต)ใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได� 
 4. เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค)ความรู�ต�างๆ ไปประยุกต)ใช�ในการทํางานให�กับ
องค)กรได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
4. เป/าหมาย 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
 2. มอบงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข�อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู�บผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรขององค)กรมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจและให�ความสําคัญกับการปEองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนําไปประยุกต)ใช�ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได� 
 4. ผู�บริหารท�องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค)ความรู�ต�างๆ ไปประยุกต)ใช�ในการทํางานให�กับ
องค)กรได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 การพัฒนาประเทศให�ก�าวหน�าประชาชนมีความสุขอย�างยั่งยืนและสามารถก�าวพ�นทุกวิกฤตของ
โลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน) มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให�เป;นคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวข�องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ�าหน�าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได�รับ
มอบหมายภารกิจในการให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน ใช�อํานาจท่ีได�รับอย�างซ่ือสัตย) ต�องดูแล จัดการ
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ตัดสินใจเก่ียวกับการให�บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให�เกิดประโยชน)สูงสุดต�อประชาชน
และต�อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร)การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� 5 ยุทธศาสตร)และยุทธศาสตร)ท่ี 4 การส�งเสริม
คุณธรรม ในองค)กรเพ่ือเป;นต�นแบบให�ข�าราชการได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม 
             จากหลักการและเหตุผลดังกล�าว องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร�างจิตสํานึกให�มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด�วยความ
ซ่ือสัตย)สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป9นแบบอย�างท่ีดีแก�ประชาชน จึงได�ทํา
โครงการเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน)สูงสุดของ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีคุณธรรมจริยธรรม 
เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน�อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป;นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตส�วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให�พนักงาน ได�รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก
ร�วมในการเสริมสร�างสังคมแห�งคุณธรรมและสมานฉันท)ประพฤติตนเป;นพลเมืองดี สร�างประโยชน)แก�ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร�างจิตสํานึกในการทําความดี รู�จักการให� การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน)ร�วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป;นการสร�างภาพลักษณ)ท่ีดีขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือในการเสริมสร�าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค)การบริหารส�วนตําบลและพนักงานจ�างองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีการดําเนินกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ�งเป;น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู�บริหาร ปลัดองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือบรรยายให�ความรู�แก�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน)นอกสถานท่ี ส�งเสริมให�รู�รัก สามัคคี เสียสละ ช�วยเหลือ 
แบ�งปCนและเห็นคุณค�าของการเสริมสร�างสังคมแห�งความดีมีคุณธรรม เช�น การช�วยเหลือผู�ด�อยโอกาสในสังคม 
หรือทําบุญถวายทานแก�พระภิกษุสงฆ)ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป;นต�น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน) ณ วัดต�างๆ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 พนักงาน เจ�าหน�าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข�าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน�อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป9นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ�าหน�าท่ี ได�รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให�มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร�วม
ในการสร�างสังคมแห�งคุณธรรมและสมานฉันท)สร�างประโยชน)แก�ครอบครัวและประเทศชาติ รู�จักการให�และ
เสียสละเพ่ือประโยชน)ส�วนรวม 
 10.3 สร�างภาพลักษณ)ท่ีดีขององค)กร เสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป/องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค)กรเป;นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค)กร
ไปสู�ความสําเร็จท้ังด�านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค)กรนั้นๆ ย�อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก�าวหน�าต�อไป ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู�ความสามารถ มีทักษะต�างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ)มีความรู�และเข�าใจงานเป;นอย�างดี  เม่ือได�รับบทบาทให�กระทําหน�าท่ีใดๆ แล�ว ย�อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได�อย�างถูกต�องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข�ามหากบุคลากรในองค)กรด�อย
ความสามารถ ไร�อุดมการณ) ไม�มีทักษะหรือประสบการณ)ท่ีจําเป9นในการทํางาน ย�อมทําให�องค)กรนั้นๆ ด�อย
พัฒนาหรือเจริญก�าวหน�าได�อย�างล�าช�า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู� ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ)
การทํางานสูงแล�ว ย�อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปEองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค�านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค) เป;นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน�ง หน�าท่ีและบทบาทแห�งตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย) สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด�วยความทุ�มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�ต�องาน ต�อหน�วยงาน  
ต�อเพ่ือนร�วมงานและผู�มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน)ของประชาชนและประเทศชาติแล�ว ย�อมนําพา
องค)กรหรือหน�วยงานมุ�งไปสู�ความเจริญก�าวหน�ามากยิ่งข้ึน มีความโปร�งใสมีการปEองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได�ตามหลักการแห�งธรรมาภิบาล 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จึงได�จัดโครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป/องกัน
การทุจริตข้ึน เพ่ือเป;นการส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรภายใน ประกอบด�วยคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข�าราชการและพนักงานจ�าง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให�มีความรู� ความเข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกต)ใช�ในการปฏิบัติงานให�ห�างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได�อย�างปกติ
สุข รู�จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข�อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต�อตนเอง ต�อการทํางาน ต�อเพ่ือนร�วมงาน ต�อผู�มาขอรับบริการ ต�อผู�บังคับบัญชาและต�อประเทศชาติ
บ�านเมืองต�อไป 
3. วัตถุประสงค- 
 2.1 เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือให�บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต)ใช�ในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตได�อย�างถูกต�อง 
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 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค�านิยมและเจตคติของบุคลากรต�อองค)กร ต�อการทํางาน ต�อเพ่ือน
ร�วมงาน ต�อผู�มาขอรับบริการและต�อผู�บังคับบัญชาให�ดียิ่งข้ึน 
 2.4 เพ่ือให�สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย) สุจริต ให�แก�บุคลากรขององค)การบริหารส�วนตําบล 
4. กลุ�มเป/าหมาย 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ ข�าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน xxx คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต)ทําวัตรเช�า) ทุกวันพระ ระหว�างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต�อประสานและขอความร�วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปCสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก�ไขให�
ถูกต�องและเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข�าร�วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู� ความเข�าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างแท�จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช�ในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตได�อย�างแท�จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให�บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค�านิยม ความซ่ือสัตย)สุจริต และเจตคติ
ต�อองค)กรต�อการทํางาน ต�อเพ่ือนร�วมงานต�อผู�มาขอรับบริการและต�อผู�บังคับบัญชาท่ีดี 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝ?กอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค-การ  
                     บริหารส�วนตําบลบรบือ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให�มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข�าราชการ หรือเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐแต�ละประเภท โดยให�มีกลไกและระบบในการบังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานร�วมกันเป;นหมู�คณะอีกอย�าง
ท่ีขาดไม�ได�คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต�องดี
งาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังต�อตนเอง ต�อผู�อ่ืน และต�อสังคม ซ่ึงถ�าบุคลากรทุกคนท่ีทํางานร�วมกันมีคุณธรรมและ
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จริยธรรมประจําใจของตนเองแล�ว การปฏิบัติงานทุกอย�างต�องลุล�วงไปด�วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร�งใส สามารถตรวจสอบได�และผู�มารับบริการอย�างประชาชนก็จะได�รับความเชื่อม่ันและไว�วางใจท่ีจะเข�ามา
รับบริการท่ีองค)กรนั้นๆ  และเพ่ือเป;นการเตรียมความพร�อมท้ังในด�านคน ได�แก�บุคลากรท้ังข�าราชการ
การเมืองฝ#ายบริหาร ข�าราชการการเมืองฝ#ายสภาท�องถ่ินและข�าราชการฝ#ายประจํา รวมถึงพนักงานจ�าง จึงได�
มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือดังกล�าวนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป;นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต�อต�านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป;นการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�เกิด
ประโยชน)สุขแก�ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการขัดกันแห�งผลประโยชน)หรือมี
ผลประโยชน)ทับซ�อน 
4. เป/าหมาย 
 ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจํานวน 50 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู� ความสามารถมาถ�ายทอดความรู�และประสบการณ)ต�างๆ ในการปลูก
และปลุกจิตสํานึกการต�อต�านการทุจริต ให�ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ#ายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ-ตัว 
 ช้ีวัด 
 ประชาชนผู�มารับบริการท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช�แบบประเมินเป;นตัวชี้วัด และต�องได�รับผลกาประเมินมาตํ่ากว�าร�อยละ 70 
 ผลลัพธ- 
 ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือกิดจิตสํานึกท่ีดีในการต�อต�าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค-การบริหารส�วน     
                    ตําบลบรบือ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ  พ.ศ. 2557 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ#าฝnน
หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว ให�ถือว�าเป;นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความร�ายแรงแห�งการกระทํา ประกอบกับได�มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล   
เรื่อง  หลักเกณฑ)และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองค)การบริหารส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และ
พนักงานจ�าง  กําหนดให�พนักงานองค)การบริหารส�วนตําบล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค)การ
บริหารส�วนตําบล มีหน�าท่ีดําเนินการให�เป;นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน)ส�วนรวมและประเทศชาติ 
อํานวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได�แก� ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย) สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน)ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน)ส�วนตน และไม�มีประโยชน)ทับซ�อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ี
ถูกต�อง เป;นธรรม และถูกกฎหมาย, ให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ, ให�
ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง,มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน  มีคุณภาพโปร�งใส และตรวจสอบได�, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย)ทรงเป;น
ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคืกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให�หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน)อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือกําหนดให�ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน)ท่ีมิชอบ โดย
อาศัยตําแหน�งหน�าท่ีและไม�กระทําการอันเป9นการขัดกันระหว�างประโยชน)ส�วนตนและประโยชน)ส�วนรวม 
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล�าวมาปรับใช�เป;นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น 
เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติงานและเป9นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือได�จัดทํามาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ” ข้ึน เพ่ือให�บุคลากรท้ังฝ#ายการเมืองและฝ#ายประจําทุกระดับนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วย
ความซ่ือสัตย) สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม�กระทําการอันเป;นการขัดกันแห�งผลประโยชน)หรือการมี
ผลประโยชน)ทับซ�อน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป;นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการท่ีสร�างความโปร�งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป;นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป;นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค)กรและ
ระดับบุคคลและเป;นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือให�
การดําเนินงานเป;นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให�เกิดรูปแบบองค)กรอันเป9นท่ียอมรับ เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�
ผู�รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย 
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 3.4 เพ่ือให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค)กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝ#ายบริหารใช�
อํานาจในขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค)กร ต�อผู�บังคับบัญชาต�อ
ประชาชนและต�อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปEองกันการแสวงหาประโยชน)โดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชน)ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร�ประมวลจริยธรรมขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือใช�เป;นค�านิยมสําหรับ
องค)กร ข�าราชการทุกคนพึงยึดถือเป;นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร�ประชาสัมพันธ)เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ
เปuดเผยเป;นการท่ัวไปแก�สาธารณชนให�มีส�วนร�วมรับรู�และร�วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข�อมูลข�าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให�ข�อมูลข�าวสารตามเกณฑ)มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี้วัดความ
โปร�งใสของหน�วยงานของรัฐเป;นข�อมูลข�าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปdงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี  สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ลูกจ�างประจํา พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร�างองค-ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยยุทธศาสตร)ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ�งสู�การเป;นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป;นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝ#ายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษารักษา
ผลประโยชน)ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มีเปEาหมายหลัก
เพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 50 ในปd พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต�อแผนยุทธศาสตร)ฯ 
ข�างต�น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร�างองค)ความรู�ด�านการทุจริตข้ึน 
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เพ่ือให�สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร)ว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู�การปฏิบัติท่ีเป9นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเสริมสร�างองค)ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริตแก�คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภา
ท�องถ่ิน ข�าราชการฝ#ายประจํา ลูกจ�างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก�คณะผู�
บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการฝ#ายประจํา ลูกจ�างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ข�อมูล/องค)กรความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร�มากกว�า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข�อมูล/องค)ความรู�เก่ียวข�องกับการปลูกจิตสํานึกด�านการต�อต�าน
การทุจริต อาทิ  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ)ต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร� ประชาสัมพันธ)และสร�างเสริมองค)ความรู� ให�บุคลากรในสังกัดได�รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด ผ�านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช�องทางต�างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd  (ปdงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 จํานวนข�อมูล/องค)กรความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร� 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร�างความซ่ือสัตย- สุจริต และปลูกฝGงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต�าน  
                     การทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินและพนักงานขององค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน เป;นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป;นกลไกหลักของประเทศในการให�บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน  ท้ังยังมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข)บํารุงสุขและ
สร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน  โดยให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและท�องถ่ิน  ดังนั้น 
การท่ีประชาชนในแต�ละท�องถ่ินจะมีความเป;นอยู�ท่ีดีมีความสุขหรือไม� จึงข้ึนอยู�กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และพนักงานขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกคนเป;น
ผู�มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู�ในกรอบจริยธรรม เป;นผู�มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ�นดินด�วยการกระทําทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน)ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มี
มติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร)การส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว� 5 ยุทธศาสตร) โดยใน
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ยุทธศาสตร)ท่ี 4 การส�งเสริมคุณธรรมในองค)กรเพ่ือเป;นต�นแบบให�ข�าราชการได�เรียนรู�และปฏิบัติตาม โดยได_
กําหนดแนวทางการพัฒนาข�าราชการทุกระดับอย�างจริงจังและต�อเนื่อง ให�ตระหนักในการเป9นข�าราชการท่ีมี
เกียรติ ศักด์ิศรี รู�จักความพอเพียงเป;นตัวอย�างท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�องตระหนัก
ในคุณความดีและกฎแห�งกรรม ซ่ือสัตย) สุจริต เสียสละ มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําการใดได�อย�างเหมาะสม อันรวมถึงการ
ปEองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด�วย 
 ดังนั้น เพ่ือเป9นการเสริมสร�างความซ่ือสัตย) สุจริต ปลูกฝCงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทําโครงการเสริมสร�างความ
ซ่ือสัตย) สุจริต และปลูกฝCงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต�านการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู 
ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�มีจิตสาธารณะและเห็นแก�ประโยชน)
ส�วนรวมมากกว�าประโยชน)ส�วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝCงจิตสํานึกและค�านิยมท่ีดีในการต�อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบให�แก�คณะ
ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
 3. เพ่ือให�ความรู�แก�คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจ�างประจําและพนักงาน
จ�างองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ตามประมวลจริยธรรมข�าราชการส�วนท�องถ่ินเพ่ือปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
 4. เพ่ือให�คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างได�รับ
การพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร�วมในการเสริมสร�างสังคมแห�งคุณธรรม
และสมานฉันท) ประพฤติตน เป;นพลเมืองดี สร�างประโยชน)ให�แก�ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร�าง
จิตสํานึกในการกระทําความดี รู�จักการให� การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน)ร�วมกัน 
4. กลุ�มเป/าหมาย 
 คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบล 
บรบือ  จํานวน 60 คน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มกราคม – กันยายน  2562 
6. งบประมาณดําเนินการ 
 12,000 บาท 
7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของเจ�าหน�าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน)สาธารณะเพ่ือการต�อต�านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝ#ายบริหาร
และฝ#ายสภาท�องถ่ิน  และประมวลจริยธรรมของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน 
 7.3 แบ�งกลุ�มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร�างความซ่ือสัตย) สุจริต และปลูกฝCงทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให�แก�คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ�างประจํา
และพนักงานจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 7.4 ทดสอบก�อนและหลังการฟCงบรรยาย 
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8. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. ระดับความรู� ความเข�าใจของผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 75 
 2. จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
 
1.1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันป=นการขัดกันแห�งผลประโยชน-หรือ 
        การมีผลประโยชน-ทับซ�อน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให�ความรู�เรื่องผลประโยชน-ทับซ�อนให�กับพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง  
                    ขององค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยสถานการณ)หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน)ส�วนตนเข�ามาเก่ียวข�องจนส�งผลกระทบ
ต�อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�ง การกระทําดังกล�าวอาจเกิดข้ึนโดยรู�ตัวหรือไม�รู�ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม�เจตนา  หรือบางเรื่องเป;นการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเป;นสิ่งผิดแต�อย�างใด พฤติกรรมเหล�านี้
เป;นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีต�องคํานึงถึงผลประโยชน)สาธารณะ (ประโยชน)
ของส�วนรวม) แต�กลับตัดสินใจปฏิบัติหน�าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน)ของตนเองหรือพวกพ�อง“ผลประโยชน)ทับ
ซ�อน” หมายถึง สถานการณ)ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีผลประโยชน)ส�วนตนอยู� และมีการใช�อิทธิพลตามอํานาจหน�าท่ี
และความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน)ส�วนตัว โดยก�อให�เกิดผลเสียต�อผลประโยชน)ส�วนรวม ผลประโยชน)
ทับซ�อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม�จํากัดอยู�ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย)สินเท�านั้น แต�รวมถึงผลประโยชน)อ่ืนๆ ท่ี
ไม�ใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย)สินก็ได� อาทิการแต�งต้ังพรรคพวกเข�าไปดํารงตําแหน�งในองค)กรต�างๆ ท้ังในหน�วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู�มีอํานาจท่ีตัดสินใจให�ญาติพ่ีน�องหรือบริษัทท่ีตนมีส�วน
ได�ส�วนเสียได�รับสัมปทานหรือผลประโยชน)จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย�งกัน
ระหว�างผลประโยชน)ส�วนตนและผลประโยชน)ส�วนรวม ซ่ึงในปlงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน�วยงาน
ภาครัฐทุกหน�วยงานต�องเข�ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
โดยกําหนดให�หน�วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค)กร เพ่ือให�ความรู�เรื่องการปEองกัน
ผลประโยชน)ทับซ�อนแก�เจ�าหน�าท่ี เพ่ือปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
 ดังนั้น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดกิจกรรมให�ความรู� ความเข�าใจการปEองกัน
ผลประโยชน)ทับซ�อนแก�บุคลากรในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือปEองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได�จัดกิจกรรมปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน ผ�านการประชุมผู�บริหารกับพนักงานส�วนตําบลบรบือ เพ่ือให�
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป;นเครื่องกํากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไม�ให�เกิดผลประโยชน)ทับซ�อน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจแก�พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�างเก่ียวกับการปEองกัน
ผลประโยชน)ทับซ�อน 
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 3.2 เพ่ือเสริมสร�างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร�งใสของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของ
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร�างให�ข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีจิตสํานึก 
ค�านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย) สุจริต มุ�งม่ันทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส�งผล
ให�หน�วยงานปลอดจากการทุจริตคอร)รัปชัน  มุ�งสู�การเป;นข�าราชการท�องถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เป/าหมาย 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให�ความรู�เรื่องผลประโยชน)ทับซ�อน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)__ 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างมีความเข�าใจเรื่องผลประโยชน)ทับซ�อนผลลัพธ)พนักงานส�วน
ตําบลและพนักงานจ�างมีความรู�เก่ียวกับผลประโยชน)ทับซ�อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม�ยุ�งเก่ียวกับ
ผลประโยชน)ทับซ�อน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู�มือการป/องกันผลประโยชน-ทับซ�อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต�การนําของพลเอกประยุทธ) จันทร)โอชา ได�ให�ความสําคัญกับการผลักดันให�การ
ปEองกันและปราบปรามการทุจริตเป;นวาระแห�งชาติ และรัฐบาลได�แถลงนโยบาย 11 ด�าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปEองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค�าตอบแทนบุคลากภาครัฐให�เหมาะสมและเป;น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร�างระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน)ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับปCจจุบันหน�วยงานต�างๆ เช�น สํานักงาน ก.พ. จึงได�เผยแพร�องค)ความรู�
ท่ีเก่ียวข�องกับการปEองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน)ทับซ�อน (Conflict of Interest) 
สํานักงานคณะกรรมการปEองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการปEองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค_กรตามรัฐธรรมนูญ ได�จัดทํายุทธศาสตร)ชาติว�าด�วยการปEองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปdงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด�าน อันรวมถึง การต�อต�านการทุจริตในองค)กร 
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ซ่ึงสนับสนุนให�หน�วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน)ทับซ�อน ผ�านกิจกรรมต�างๆ อันรวมถึง
การให�ความรู�ตามคู�มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อนแก�เจ�าหน�าท่ีใน
หน�วยงานด�วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร)ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต
ข�างต�น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให�เป;นกลไกสําคัญท่ีจะปEองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต�อการมีผลประโยชน)ทับซ�อนของ
เจ�าหน�าท่ีในภาครัฐ องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู�มือ
การปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อนข้ึน เพ่ือเป9นประโยชน)ในการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจแก�บุคลากรให�เกิด
ความตระหนักถึงปCญหาในเรื่องดังกล�าว รวมท้ัง เป;นข�อมูลให�ประชาชนและผู�สนใจได�ศึกษา เพ่ือเป;นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร�วมกันรณรงค)สร�างสังคมไทยให�เป;นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให�เทียบเท�าระดับมาตรฐานสากลได�ต�อไป 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือผลิตคู�มือการปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อนขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานนําไปเป;นองค)ความรู�ในการทํางานให�เป;นไปด�วยความถูกต�อง 
 3.2 เพ่ือเป;นประโยชน)ในการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจแก�บุคลากรให�เกิดความตระหนักถึง
ปCญหาการทุจริตคอร)รัปชัน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือปEองกันผลประโยชน)ทับซ)อนขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข�อมูล 
 2. จัดทํา (ร�าง) คู�มือการปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต�อง 
 4. จัดทําคู�มือการปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
 5. แจกจ�ายให�บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd  (ปdงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 มีการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝGงองค-ความรู�ให�มีความเข�าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน)
ส�วนตัวและส�วนรวมไว� เพ่ือลดระบบอุปถัมภ)ในสังคมไทย ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน)ส�วน
บุคคลและประโยชน)ส�วนรวมออกจากกันได� หากเจ�าหน�าท่ีของรัฐฝ#าฝnนให�ถือเป;นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาด�วย  การขัดกันแห�งผลประโยชน_หรือ “Conflict of Interest” ได�รับการกล�าวถึงอย�าง
กว�างขวางในรอบหลายปdท่ีผ�านมา  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  ในช�วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปCญหา
การทุจริตคอร)รัปชันของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  หรือผู�ดํารงตําแหน�งระดับสูงในองค)กรต�างๆ ซ่ึงได�ส�งผล
กระทบต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมท้ังได�สร�างความเสียหายให�กับประชาชนโดย
ส�วนรวม  จากสถานการณ)ข�างต�น  จําเป;นท่ีหน�วยงานภาครัฐต�องเร�งสร�างองค)ความร�ให�บุคลากรมีความพร�อม
ท่ีจะเข�าใจสาเหตุและปCจจัยท่ีนําสู�การคอร)รัปชัน  เพ่ือจะได�หาทางปEองกันและปฏิบัติหน�าท่ีให�ห�างไกลจาก
ต�นเหตุต�างๆ ท่ีนําไปสู�การทุจริตคอร)รัปชัน  โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝCงองค)ความรู�ให�มีความเข�าใจเก่ียวกับ
ความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน)ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม  รวมท้ังให�ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปCญหาความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน)ส�วนตนและผลประโยชน)ส�วนรวมหรือเกิดเป;นผลประโยชน)ทับซ�อน 
ซ่ึงเป;นปCญหาเชิงโครงสร�างท่ีเก่ียวข�องกับหลายมิติ ท้ังมิติด�านสังคม การเมืองและการบริหาร  ท่ีสําคัญสะท�อน
ถึงวัฒนธรรมและค�านิยมในการบริหารท่ีด�อยพัฒนา 
 ดังนั้น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทํามาตรการ “ปลูกฝCงองค)ความรู�ให�มีความเข�าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน  เพ่ือสร�างจิตสํานึกและเสริมสร�างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางาน
เพ่ือส�วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน)ส�วนรวมในการปฏิบัติราชการเป;นสําคัญ หากข�าราชการ
และพนักงานเจ�าหน�าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน�าท่ีท่ีจะปกปEองผลประโยชน)ส�วนรวมของประเทศชาติ  มีการ
ใช�อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน)ต�อตนเอง กลุ�ม พรรคพวกพ�อง เหนือ
ผลประโยชน)ส�วนรวม  ย�อมส�งผลกระทบต�อสถาบันราชการ และสร�างความเสียหายต�อประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเสริมสร�างองค)ความรู�เก่ียวกับ Conflict of Interest แก�บุคลากรขององค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ  
 3.2 เพ่ือสร�างจิตสํานึกและเสริมสร�างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส�วนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน)ส�วนรวมในการปฏิบัติราชการเป;นสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปEองกัน
ผลประโยชน)ทับซ�อนในองค)กร 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝCงองค)ความรู�ให�มีความเข�าใจเก่ียวกับ Conflict 
of  Interest 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถ�ายทอดองค)ความรู� 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
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 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd  (ปdงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝCงองคืความรู�ให�มีความเข�าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
 
1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร�อน ในพ้ืนท่ีองค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
                    ประจําปU 2561 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป.นมา 
 เนื่องด�วยปCจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ท่ีทําให�อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว�า สภาวะโลกร�อน ซ่ึงส�งผลให�เกิดปรากฏการณ)ทางธรรมชาติ
ท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย)  อาทิ เกิดความแห�งแล�ง มีไฟไหม�ป#า ฝนตกไม�ตรงฤดูกาล อากาศหนาว
และหิมะตกในประเทศท่ีไม�เคยมีหิมะตก เป;นต�นส�วนหนึ่งเป;นผลมาจากการตัดไม�ทําลายป#าของมนุษย) ดังนั้น 
ประเทศต�างๆ ท่ัวโลก จึงได�ร�วมมือกันปEองกันและแก�ไขภาวะโลกร�อน ซ่ึงเป;นปCญหาท่ีสําคัญส�งผลกระทบต�อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเป;นหนทางหนึ่งใน
การแก�ไขปCญหาภาวะโลกร�อนโดยตรงเนื่องจากต�นไม�เป;นแหล�งดูดซับก|าซคาร)บอนไดออกไซด)แหล�งกรอง
มลพิษ และผลิตก|าซออกซิเจน อีกท้ังเป;นการสร�างความสมดุลการใช�พ้ืนท่ีให�เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได�อย�างน�อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป;นการแก�ไขปCญหาภาวะโลกร�อน องค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทําโครงการ “ปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร�อนในพ้ืนท่ีองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ  ประจําปd 2561” เพ่ือให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการแก�ไขปCญหาภาวะโลกร�อน
สร�างเมืองน�าอยู�สวยงาม (Beautified City) และร�วมถวายเป;นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล�าว 
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว�างเปล�าในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือให�เกิด
ความร�มรื่นแก�ชุมชน พร�อมท้ังเป;นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนตระหนักในคุณค�าของสิ่งแวดล�อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป;น
สาธารณะร�วมกัน 
 3.2 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ไขปCญหาภาวะโลกร�อน โดยเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลบรบือ 
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 3.3 เพ่ือให�ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุล
เพ่ิมมูลค�าทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร�อน 
 3.4 ส�งเสริมสนับสนุนให�ชุมชนเป;นเมืองน�าอยู�สวยงาม (Beautified City) สร�างความร�มรื่นและ
คลายร�อนแก�ประชาชน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร�วมกันปลูกต�นไม� จํานวน 500 ต�น 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลบรบือ  อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส�วนราชการ องค)กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ�มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท�องถ่ินเข�าร�วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี ให�จัดเตรียม
สถานท่ีเพ่ือปลูกต�นไม_ 
 6.3 จัดซ้ือกล�าไม� พันธุ)ไม� เพ่ือใช�ในโครงการ 
 6.4 ดําเนินการปลูกต�นไม�โดยส�วนราชการ องค)กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ�มพลัง
มวลชน และประชาชนในท�องถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)__ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ทําให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความเข�าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
 10.2 ทําให�เพ่ิมพ้ืนท่ีป#าไม�และสิ่งแวดล�อมท่ีดีและช�วยลดภาวะโลกร�อน 
 10.3 ทําให�ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 10.4 ทําให�เยาวชนและกลุ�มพลังมวลชนใช�เป;นแนวทางในการสร�างความสามัคคีและสร�างความ
ร�มรื่นในชุมชน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริม อนุรักษ- ฟXYนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม แหล�งท�องเท่ียว   
                    พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน-ในชุมชน ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป;นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป#าไม�อยู�เป;นจํานวนมาก แต�การลักลอบตัดไม�ทําลาย
ป#าไม�ท่ีผิดกฎหมายได�เพ่ิมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว ทําให�ปCจจุบันทรัพยากรป#าไม�ของประเทศไทยมีจํานวนลด
น�อยลง ซ่ึงส�งผลกระทบต�อธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศต�างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป;นอยู�ของ
ประชาชนเป;นอย�างมาก หน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได�มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ)ทรัพยากรป#าไม� 
ซ่ึงจะสามารถช�วยให�ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห�วงใยในปCญหาปริมาณป#าไม�ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค)ท�านได�
พยายามคิดค�นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณป#าไม�ของประเทศไทยให�มากข้ึนอย�างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึง
พระองค)ท�านได�เสนอวิธีท่ีเรียบง�ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป#า 3 อย�างเพ่ือ
ประโยชน) 4 อย�าง” ปลูกป#า 3 อย�าง ได�แก� ปลูกไม�ให�พออยู� พอกิน พอใช� และระบบนิเวศน) “พออยู�” 
หมายถึง  ไม�เศรษฐกิจ ปลูกไว�ทําท่ีอยู�อาศัยและจําหน�าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช�” หมายถึงปลูกไม�ไว�ใช�สอยโดยตรงและพลังงาน เช�น ไม�ฟnน และไม�ไผ� เป;นต�น เพ่ือประโยชน)
ต�อระบบนิเวศน)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือในฐานะเป;นองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีอยู�ใกล�ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ได�ตระหนักถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการ�วมกันอนุรักษ) ฟnoนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมในชุมชน จึงได�จัดทําโครงการส�งเสริมการอนุรักษ)ฟn~นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใน
ชุมชนและในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนในชุมชนได�ร�วมกันอนุรักษ) ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือเป;นการรักษาประโยชน)สาธารณะ สร�างความสามัคคี และสร�างกลุ�มอาสาสมัครและพิทักษ)
สิ่งแวดล�อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป=าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต�นไม�และปลูกป#าชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
จํานวน  14 หมู�บ�าน โดยปลูกพันธุ)ไม�ประเภทต�างๆ ท้ังไม�ยืนต�น ไม�ประดับ ไม�ผล ไม�ดอก และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได�  เป;นต�น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ) ฟnoนฟูสภาพแหล�งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ จํานวน 14 หมู�บ�าน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ โดย
บูรณาการร�วมกันกับหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองค)กรภาคประชาชนต�างๆ 
 4.3 ผู�เข�าร�วมโครงการ ประกอบด�วย คณะผู�บริหารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ สมาชิกสภา
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  พนักงาน/ลูกจ�างองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  ผู�นําชุมชน กลุ�มต�าง ๆ ท้ัง 
14 หมู�บ�าน ได�แก� ประธานชุมชน ประธานกลุ�มผู�สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ�มสตรี ฯลฯ กลุ�มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค)กรภาคประชาชนทุกภาคส�วน เป;นต�น 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน)ในเขตชุมชนในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ และแหล�งน้ํา คู คลอง 
ในเของค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
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6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู�เข�าร�วมโครงการพร�อมชี้แจงความเป9นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม
โครงการ (กลุ�มรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ�มพิทักษ)สิ่งแวดล�อมประจําชุมชน 
(กลุ�มย�อยแต�ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ�มพิทักษ)สิ่งแวดล�อมประจําชุมชน (กลุ�มย�อยแต�ละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร�วมกันปลูกต�นไม�ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม�น้ําคูคลอง 
ทําความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน)ต�าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน) และอนุรักษ)ฟnoนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให�มี
ความสวยงาม สะอาดร�มรื่น น�าพักผ�อนหย�อนใจและเป;นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู�บ�าน/ชุมชน หรือหน�วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือเป;นกรณีตัวอย�างให�แก�ชุมชนต�างๆ ในเของค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 เกิดกลุ�มอาสาสมัครพิทักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในชุมชนมีมากข้ึน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 ปCจจุบันปCญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได�จากสถิติของผู�ป#วยท่ีมารับ
บริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการป#วยจากโรคท่ีไม�ติดต�อเพ่ิมสูงข้ึน 
โรงพยาบาลก็ต�องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให�รองรับผู�ท่ีมารับบริการ ซ่ึงเป;นภาระท่ีรัฐบาลจะต�องเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเป;นอันมาก และเป;นการแก�ปCญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากต�นเหตุของปCญหา
สุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไม�ถูกสุขลักษณะ  อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม�ท่ีไม�ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู�ผลิตใช�สารกําจัดศัตรูพืชอย�างไม�ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค�าและ
พาณิชย) ทําให�สารเคมีท่ีเป;นโทษเหล�านั้น ตกอยู�กับผู�บริโภคอย�างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปEองกัน
ปCญหาท่ีเป;นการแก�ท่ีต�นเหตุแบบยั่งยืน คือการให�สุขศึกษาแก�ประชาชน และการส�งเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย)ก็เป;นหนทางหนึ่งท่ีจะช�วยให�ผู�บริโภคได�รับ
สารอาหารท่ีดี มีประโยชน)  แต�กระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไม�เคยปลูกผักเลยก็เป;นปCญหาใหญ�ในการท่ีจะเริ่มต�น
ท่ีจะเรียนรู�การปลูกผักด�วยตนเอง ชุมชนบ�านสวนพอเพียงตระหนักในปCญหานี้ จึงได�ร�วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย)ระหว�างสมาชิกด�วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ)พืชผักถ่ิน พันธุ)พ้ืนเมือง และขยายพันธุ)พืชท่ีเป;นสารอาหารให�คงอยู�ไว� 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให�เหมาะแก�การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช�สารเคมีสงเคราะห็ใดๆ 
 3.4 ลดรายจ�ายในครัวเรือนเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจและใช�แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกชุมชนบ�านสวนพอเพียง 
 4.2 ประชาชนท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให�ความรู� แบ�งกลุ�มย�อย แบ�งหัวข�อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป;นผู�ประสาน 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย)ไว�รับประทานเองเพ่ือสร�างแรงจูงใจ 
- บางกลุ�มย�อย แบ�งหัวข�อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป;นผู�ประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัติ 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค)ภายนอกท่ีให�ความรู�เก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย) เพ่ือให� 
สมาชิกท่ีร�วมโครงการได�ศึกษาก�อนลงมือปฏิบัติ 
- แจกจ�ายและแลกเปลี่ยนพันธุ)ผัก 
- กระตุ�นการนําเสนอของผู�เข�าร�วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ�ายทอดวิทยาการซ่ึงกันและกัน 
- จัดให�มีการนําเสนอผลผลิตอย�างต�อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ข้ันประเมินผล 
- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแล�ว 
- มีการสํารวจความก�าวหน�าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย)เพ่ือการบริโภค (จํานวน 
ครัวเรือน คิดเป;นร�อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการสรุปปCญหาท่ีได�จากการดําเนินการท่ีผ�านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก�ไข
ร�วมกัน 
- ส�งเสริมให�เกิดธนาคารพันธุ)พืชสวนครัวสําหรับให�บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 สมาชิกท่ีร�วมโครงการมีความรู�และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย) 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปปฏิบัติได�จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับประโยชน)จากการปลูกผักบริโภคเอง ได�เกิดการเรียนรู�ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน)ต�อตนเองและเกิดการแบ�งปCน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 โครงการอบรมให�ความรู�สร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป;นโครงการ
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ได�ทรงเล็งเห็นสภาพความเป;นอยู�ท่ียากจนของ
ราษฎร พร�อมท้ังได�พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให�หน�วยงานต�างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให�ความ
ช�วยเหลือแก�ไขปCญหาให�กับราษฎรผู�ประสบความทุกข)ยาก ด�อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต�างๆ ท่ัว
ประเทศ โดยเน�นให�ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป;นเบ้ืองแรก  ให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�าง 
“พออยู� พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป;นการปูพ้ืนฐานไว�สําหรับ “ความกินดี อยู�ดี ในอนาคต”ด�วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป;นโครงการท่ีมุ�งพัฒนาราษฎรผู�ยากไร�ให�มีฐานะ ความเป;นอยู�ท่ีดีข้ึน
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู�ห�างไกล ทุรกันดารและยากจนอย�างแท�จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การ
แก�ไขปCญหาเฉพาะหน�า เป;นข้ันตอนตามลําดับความจําเป;น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส�งเสริมความรู� และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม�ท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ�งเน�นการสร�างกระบวนการเรียนรู�เพ่ือให�ชุมชนสามารถ
วิเคราะห)ปCญหา และความต�องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และ
ความพร�อมของเกษตรกรได�ด�วยตนเอง โดยใช�กระบวนการแบบมีส�วนร�วมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบรบือ จึงจัดทําโครงการอบรมให�ความรู�การสร�างอาชีพ สร�างรายได� โดยมีแนวทางตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป;นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต)เผยแพร�ให�กับผู�มีรายได�น�อย 
ด�อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 ส�งเสริมอาชีพให�กับคนยากจนในตําบลบรบือ 
 3.2 ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในการเพาะเห็ดให�กับคนยากจนในตําบลบรบือ 

 3.3 สามารถนําความรู�ไปสร�างรายได�ให�กับตนเอง 
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป;นสินค�าต�างๆ 
 3.5 สร�างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู�ท่ีมีความสนใจในการสร�างอาชีพในตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ)โครงการในกลุ�มเปEาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการเพาะเห็ดให�กับผู�ร�วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝ�กปฏิบัติงานอย�างจริงจัง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd  (ปdงบประมาณ 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได� 
 10.4 มีรายได�เพ่ิมข้ึน ลดรายจ�าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู�และเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 ในสภาวะปCจจุบันสังคมมีความเจริญก�าวหน�าในการพัฒนาประเทศด�วยวิทยาการสมัยใหม�คน
ส�วนใหญ�ยึดติดอยู�กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส�ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท�องถ่ิน ความจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) ทําให�ปCญหาต�างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส�วนหนึ่งเป;นปCญหาท่ีต�องแก�ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญ�ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก�อนคือสถาบันครอบครัว หากได�รับการเรียนรู� อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล�วเยาวชนก็จะ
สามารถเป9นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก�ง ดี มีประโยชน) เม่ือเป;นเช�นนี้แล�วปCญหาต�างๆ เช�น ยาเสพติดรักก�อนวัย
อันควร ปCญหาต�างๆ ก็จะลดลง  ดังนั้น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ได�เล็งเห็นความสําคัญจึงได�จัดทํา
โครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัวร�วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ และโรงเรียนในเขตตําบลบรบือ โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว�าง
ผู�ปกครองกับบุตรหลาน ให�เป;นสถาบันครอบครัวท่ีเข�มแข็ง ให�สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร� ปรองดอง 
และเอ้ืออาทรต�อกัน ตลอดจนสํานึกดีต�อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ี
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร�างความรู�ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ผูเข�าร�วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร�วมกัน อันก�อให�เกิด
ความสัมพันธ)สามัคคีในหมู�คณะ 
 3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการได�ฝ�กความเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�และการรู�จักแบ�งปCนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีพัฒนาการในด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ)และการอยู�ร�วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและการมีส�วนร�วม 
 3.5 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย) มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการได�สํานึกดีต�อบุพการี ครอบครัว 
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4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ โรงเรียนในเขตตําบลบรบือ ครู อาจารย)  คณะผู�บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ�าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประชุมผู�เก่ียวข�องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ)เชิญชวนโรงเรียนต�าง ๆ เข�าร�วมโครงการ 
 6.5 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบ พร�อมท้ังภาพถ�ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผ็รับผิดชอบ 
 ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ร�วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ผู�เข�าร�วมโครงการมีพัฒนาการทางด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ) สังคมและสติปCญญาแก�เด็ก 
 10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค�านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค) 
 10.3 ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน�าท่ีของตนเอง 
 10.4 ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย) สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพาน�องท�องธรรมะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 ในสภาวะปCจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ทําให�เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค�านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว�าเป;นสิ่งท่ีงมงาย ไร�สาระ 
ล�าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให�ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก�ปCญหา
ต�างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได� จึงมีแนวโน�มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก�อให�เกิดความเครียดจนอาจจะแก�ปCญหาด�วย
การฆ�าตัวตาย หรือแก�ปCญหาด�วยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เป;นอนาคตของชาติเป;นกลุ�มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช�วยกันเสริมสร�างกิจกรรมท่ีเป;นประโยชน)
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ต�อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป;นวัยท่ีมีความคิดสร�างสรรค) มีพลังและศักยภาพมาก 
การกระตุ�นให�เด็กและเยาวชนกล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร�างสรรค) สร�างให�พวกเขาตระหนักถึงคุณค�าของตนเองพร�อมมีภูมิคุ�มกัน รู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ไม�ตกเป;น
เหยื่อหรือสร�างปCญหาให�กับสังคม แต�กลับจะเป;นผู�พร�อมท่ีจะพัฒนาตนเองให�เป;นทรัพยากรอันทรงคุณค�า เป;น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก�าวหน�าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต�องมีความรู�และ
ศีลธรรมควบคู�กันไป เพ่ือให�เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค�านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมโครงการอบรม 
“พาน�องท�องธรรมะ” เป;นโครงการท่ีช�วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝCงจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป;นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให�มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก�ง 
ดี และมีความสุข” เพ่ือให�เด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกต)ใช�ชีวิตประจําวัน คือการ
พัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการ
อยู�ร�วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด�วยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให�เป;นจิต
ท่ีสมบูรณ_ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท�ายการพัฒนาปCญญา ให�เกิดปCญญาในการรู�จริง รู�เท�า
ทันทางเจริญทางเสื่อมปCจจัยท่ีเก่ียวข�อง รู�วิธีการปEองกัน  รู�วิธีแก�ไขปCญหา สร�างภูมิต�านทานให�กับตนเองด�วย
คุณธรรม ให�เป;นผู�มีชีวิตอยู�อย�างรู�เท�าทันโลก นําพาชีวิตสู�ความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร�วมกันอันก�อให�เกิด
ความสัมพันธ)สามัคคีในหมู�คณะ 
 3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการได�ฝ�กความเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ� และการรู�จักแบ�งปCนซ่ึงกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีพัฒนาการในด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ)และการอยู�ร�วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเองและการมีส�วนร�วม 
 3.5 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย) มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู�เก่ียวข�องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ)เชิญชวนโรงเรียนต�างๆ เข�าร�วมโครงการ 
 6.5 แต_งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบพร�อมท้ังภาพถ�ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว�างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
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9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ผู�เข�าร�วมโครงการมีพัฒนาการทางด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ) สังคมและสติปCญญาแก�เด็ก 
 10.2 ผู�เข�าร�วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเอง 
 10.3 ผู�เข�าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย) สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู�เข�าร�วมโครงการได�รับความรู�เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเข�าค�ายพุทธบุตร 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว ทําให�เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค�านิยมโลก
ตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว�าเป;นสิ่งงมงาย ไร�สาระ ล�าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําให�ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก�ไขปCญหาต�างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได� จึงมี
แนวโน�มในการดําเนินชีวิตท่ีผิด ก�อให�เกิดความเครียดจนอาจจะแก�ปCญหาด�วยการฆ�าตัวตาย หรือแก�ปCญหา
ด�วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป;นอนาคตของ
ชาติ เป;นกลุ�มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถช�วยกันเสริมสร�างกิจกรรมท่ีเป;นประโยชน)ต�อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป;นวัยท่ีมีความคิดสร�างสรรค) มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ�นให�
เด็กและเยาวชน กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร�างสรรค) และส�งเสริม
ให�เป;นคนท่ีมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย)สุจริต มีสติปCญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช�วย
สร�างให�พวกเขาตระหนักถึงคุณค�าของตนเองพร�อมมีภูมิคุ�มกัน รู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ไม�ตกเป;นเหยื่อหรือ
สร�างปCญหาให�กับสังคม แต�กลับจะเป;นผู�พร�อมท่ีจะพัฒนาตนเองให�เป;นทรัพยากรอันทรงคุณค�า เป;นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก�าวหน�าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต�องมีความรู�และ
ศีลธรรมควบคู�กันไป เพ่ือให�เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค�านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 67 ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย  องค)การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค)การบริหารส�วน
ตําบล (5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน)ของประชาชนในท�องถ่ินของตน 
ตามมาตรา 16 ข�อ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปCญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ท�องถ่ินส�วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทําโครงการ “เข�าค�าย
พุทธบุตรโรงเรียนอนุบาลองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ” ซ่ึงเป;นโครงการท่ีช�วยพัฒนาเยาวชน โดยการ
พัฒนาและปลูกฝCงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป;นแนวทางการ
ประพฤติตนท่ีดีให�มีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือให�เด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลักคําสอน ท่ีได�รับไป
ประยุกต)ใช�ในชีวิตประจําวัน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�เด็กและเยาวชนเข�าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป;นต�อการดําเนิน
ชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 3.2 เพ่ือให�เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป;นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป;นผู�มีศีล สมาธิ 
ปCญญา เป;นแบบอย�างท่ีดีในสังคม 
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 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให�อยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขและ
เหมาะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝCงค�านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย) สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต�อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ�านเมือง 
4. เป/าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จํานวน 100 คน 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd  (ปdงบประมาณ 2561-2564) 
7. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือร�วมกับโรงเรียนอนุบาลองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
8. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
 2. ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 3. ประชาสัมพันธ)โครงการให�กับหมู�บ�าน ในเขตพ้ืนท่ีได�รับทราบ 

 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช�เป;นแนวทางปฏิบัติในปdต�อไป 
9. งบประมาณ 
 10,000 บาท 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. นักเรียนเข�าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป;นต�อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป;นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป;นผู�มีศีล สมาธิ ปCญญาเป;น
แบบอย�างท่ีดีในสังคม 
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให�อยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขและเหมาะสม 
 4. ปลูกฝCงค�านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย)สุจริตมีความรับผิดชอบต�อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบรบือ (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 ในปCจจุบันการทุจริตคอร)รัปชันเป;นปCญหาท่ีทําลายสังคมอย�างรุนแรงและฝCงรากลึก เป;นปCญหาท่ี
สะท�อนวิกฤตการณ)ด�านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก�ไขปCญหาได�อย�างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต�องมีค�านิยมในการรักความดีและรู�สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร)รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ�มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค)การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ี
ในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย 
องค)การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค)การบริหารส�วนตําบล (5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา
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วัฒนธรรม และ (6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค)การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน)ของ
ประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห)และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�เป;นคนท่ีสมบูรณ)ท้ังด�านร�างกาย 
จิตใจ อารมณ) สังคมและสติปCญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืน
ได�อย�างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให�รัฐต�องส�งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้นองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือพิจารณาเห็นความสําคัญของปCญหาดังกล�าว จึงได�จัดโครงการ
สร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบรบือ (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”) ข้ึน เพ่ือเป;นการสร�าง
ภูมิคุ�มกันและค�านิยมท่ีถูกต�องซ่ึงจะเป;นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให�เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป;นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเป9นการปEองกันแก�ไขปCญหาทุจริตคอร)รัปชันท่ีได�ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝCงจิตสํานึกให�เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต�อง มีความซ่ือสัตย)สุจริต การยึดม่ันในความสัตย)จริงรู�จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต�อตนเอง
และผู�อ่ืนโดยชอบ ไม�คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส�วนรวม ตระหนักรู�และคํานึงถึงสังคมส�วนรวมมี
ความรับผิดชอบต�อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน)ส�วนตนเพ่ือรักษาประโยชน)ส�วนรวม 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝCงให�เด็กและเยาวชนเป;นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย) สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร)รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน)ส�วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน)ส�วนรวม 
4. เป/าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบรบือ จํานวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู�
ประสบการณ)ท่ีได�รับมาปรับใช�กับตนเอง และสังคมส�วนรวมได�อย�างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แตjงต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได�รับการปลูกฝCงให�เป;นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย) สุจริต 

 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ�มกันทางสังคม ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร)รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน)ส�วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน)ส�วนรวม 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบรบือ 
                    (กิจกรรม “ส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป=นมา 
 เนื่องจากปCจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได�รับผลกระทบจากหลายๆ ด�าน ท่ีทําให�เกิดปCญหา  เช�น 
ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส�งผลให�เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค) เด็กและ
เยาวชนไทยไม�เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแต�วัตถุนิยม ไม�รู�จักการประมาณตน ซ่ึงก�อให�เกิดผลเสียต�อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให�เด็กและเยาวชนรู�จักความพอเพียง ปลูกฝCงอบรมบ�มเพาะให�เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล�อม และวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ�ายทอด เพ่ือให�เด็กและเยาวชนรู�จักการใช�ชีวิตได�อย�างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักอยู�ร�วมกับผัอ่ืน รู�จักเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�และแบ�งปCน มีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล�อม 
และเห็นคุณค�าของวัฒนธรรมค�านิยม ความเป;นไทย ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงต�างๆ  องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป;นอนาคตของชาติ จึงได�จัดโครงการสร�าง
ภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนตําบลบรบือ (กิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน 
เพ่ือปลูกฝCงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�กับเด็กและเยาวชน เป;นการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็ก
และเยาวชนสามารถใช�ชีวิตได�อย�างสมดุล ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณค�าของ
ทรัพยากรต�างๆ รู�จักอยู�ร�วมกับผู�อ่ืน รู�จักเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�และแบ�งปCน มีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล�อม และเห็น
คุณค�าของวัฒนธรรม ค�านิยมความเป;นไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล 
พุทธศักราช 2537 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค)การบริหารส�วนตําบล มี
อํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต�บังคับแห�ง
กฎหมาย องค)การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค)การบริหารส�วนตําบล (5) ส�งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ  พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให�เทศบาล
เมืองพัทยา และองค)การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน)ของประชาชนในทhองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห)และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�เป;นคนท่ีสมบูรณ)
ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ) สังคมและสติปCญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
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3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝCงให�เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได� 
 3.2 เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนสามารถใช�ชีวิตได�อย�างสมดุล ท�ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆท่ีเกิดข้ึน 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�และ
แบ�งปCน และรู�จักอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
4. เป/าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลบรบือ จํานวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� รู�จักการใช�ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�  แบ�งปCน และรู�จักอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต�งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท__ 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563) 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชhในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได_ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ�มกันทางสังคม สามารถใช�ชีวิตได�อย�างสมดุลท�ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนได_ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู�จักเอ้ือเฟnoอเผื่อแผ�และแบ�งปCน และรู�จัก
อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป/องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารตัวอย�าง 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตร)ชาติว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล�ว 3 ฉบับ ปCจจุบันท่ีใช�อยู�เป;นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปd พ.ศ. 2560 จนถึงปd พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป;น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป;นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได�รับความร�วมมือจากฝ#ายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ)รักษาผลประโยชน)
ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มีเปEาหมายหลักเพ่ือให�
ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 50 ในปd พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิ
บาลท่ีสูงข้ึน เจ�าหน�าท่ีของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป;นอยู�ในปCจจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�ง
หน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร)การดําเนินงานออกเป;น 6 ยุทธศาสตร) ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 4 พัฒนาระบบปEองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป;นหน�วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ินและเป;นกลไก
หนึ่งในการส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป;นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน)ของประชาชนในท�องถ่ิน การพัฒนาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต�องให�ความเป9นอิสระแก�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยยึดหลักแห�งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ)ของประชาชนในท�องถ่ิน และส�งเสริมให�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป;นหน�วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปCญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการกํากับดูแลองค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจะทําได�เท�าท่ีจําเป;นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต�องเป;นไปเพ่ือการคุ�มครอง
ประโยชน)ของประชาชนในท�องถ่ิน  ท้ังนี้ ต�องยอมรับว�าปCญหาการทุจริตในองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป;น
เรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได�สร�างความขมข่ืนใจให�แก�คนทํางานในองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาเป;นเวลาช�านาน ซ่ึง
หากพิจารณาจํานวนขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินประกอบกับมีปCจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอน
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย)สุจริต ของคนทํางานราชการส�วนท�องถ่ินส�วนให�เหือดหายไป และหากจะว�า
กันไปแล�ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืนได�เช�นเดียวกัน 
เพียงแต�คนทํางานในองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว�าคนทํางานในหน�วยราชการอ่ืนๆ จึง
มีโอกาสหรือความเป;นไปได�สูงท่ีคนทํางานในท�องถ่ิน อาจต�องถูกครหาในเรื่องการใช�อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ
มากกว�า แม�ว�าโอกาสหรือช�องทางท่ีคนทํางานในท�องถ่ินจะใช�อํานาจให�ออกนอกลู�นอกทาง จะมีได�ไม�มาก
เท�ากับท่ีคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืน และมูลค�าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค)กรปกครอง
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ส�วนท�องถ่ินได�ก�อให�เกิดข้ึนก็อาจเป;นแค�เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  ดังนั้น จึงมีความจําเป;นท่ีผู�บริหารองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการทุจริตอย�างเห็นชัดเป;นรูปธรรม ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริต 
ส�งเสริมให�องคืกรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานด�วยความโปร�งใส มีความเข�มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน)สุขแก�ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปEองกันการทุจริตขององค)กรตนเองต�อไปให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต�อไป 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ด�วยการจัดทําแผนปEองกันการทุจริตในองค)กรท่ีบริหาร 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน�อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริตขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 4 ปd 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค)กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
 6.2 ประชุมหน�วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช�แผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ- 
10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร อย�างน�อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจํานงการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน�อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปEองกันการทุจริตขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 4 ปd จํานวน 1 ฉบับ 
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10.2 ผลลัพธ- 
 - การบริหารราชการขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความโปร�งใส สามารถปEองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได_ 
 - ลดข�อร�องเรียนการดําเนินงานขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�เป=นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต�งตั้ง 
โยกย�าย โอน เล่ือนตําแหน�ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน  ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  เป;นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต�อองค)กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให�มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานให�
เกิดประโยชน)ต�อองค)กร และประชาชนการพัฒนางานขององค)กรจะบรรลุผลได�ต�องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป;นปCจจัยสําคัญในการพัฒนางานให�มีคุณภาพจะต�องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป;นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได�ด�านการพัฒนาระบบบริหารให�
มีประสิทธิภาพ เป;นธรรม เพ่ือนําไปสู�การสร�างมาตรฐานความโปร�งใส และการให�บริการท่ีเป;นธรรมตรวจสอบ
ได�อย�างแท�จริงต�อไปเพ่ือให�เป;นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ี
กําหนดให�การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปuดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้น ต�องก�อให�เกิด
ประโยชน)สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ_และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบล  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 
ดังนั้น เพ่ือเป;นการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพ เป;นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได�  จึงได�จัดให�มีมาตรการสร�าง
ความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด�านความโปร�งใสในการบริหารบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบล 
 3.2 เพ่ือให�การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง โปร�งใสสามารถ
ตรวจสอบได_ 

 3.3 เพ่ือเป;นการปEองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน)จากการปฏิบัติงานด�านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให�มีประสิทธิภาพได�
คนดี คนเก�งเข�ามาทํางาน 
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4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด�านการบริหารบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ)การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง โยกย�าย โอนเลื่อน
ตําแหน�ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ)และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑ)การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป;นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ- 
10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานด�านบริหารงานบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจํานวน 1 
มาตรการ 
 - เจ�าหน�าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป;นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ- 
 - ลดข�อร�องเรียนในการดําเนินการด�านบริหารงานบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบลไม�น�อย
กว�า 90 % 
 - บุคลากรขององค)การบริหารส�วนตําบลมีความพึงพอใจต�อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม�ตํ่ากว�าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบลมีความโปร�งใส สามารถปEองกันการทุจริต
ของเจ�าหน�าท่ีได� 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคาํส่ังมอบหมายของนายกองค-การบริหารส�วนตําบล ปลัด และหัวหน�าส�วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นหน�วยงานบริหารราชการองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การ
บริหารส�วนตําบล  ท้ังท่ีเป;นหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  
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และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�องค)การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําอีกมากมายในการให�บริการ
สาธารณะแก�ประชาชน ผู�มารับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปCญหาด�านการ
อํานวยความสะดวกในการติดต�อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู�กับฝ#ายผู�บริหาร ไม�มีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน�าหน�วยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝ#ายต�าง ๆ ซ่ึงเป9นอุปสรรคอย�างยิ่งต�อการให�บริการ ทําให�การบริการเกิดความล�าช�า ประชาชน
ไม�ได�รับความสะดวกอันอาจเป9นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ�าหน�าท่ี ส�งผลให�ระบบการให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให�เป;นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2437  มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ี
ขององค)การบริหารส�วนตําบลต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ) และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดให�การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน)สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ
ของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป;นประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการ
ตอบสนองความต�องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ�มค�า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การ
บริหารส�วนตบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 59 (2) ท่ีกําหนดให�นายกองค)การบริหารส�วนตําบลบ มีอํานาจหน�าท่ี
ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององค)การบริหารส�วนตําบล มาตรา 60 กําหนดให�นายก
องค)การบริหารส�วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค)การบริหารส�วนตําบลและเป;น
ผู�บังคับบัญชาพนักงานส�วนตําบลและลูกจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบล และนายกองค)การบริหารส�วน
ตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให�แก�รองนายกองค)การบริหารส�วนตําบลท่ีได�รับแต�งต้ังในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได�  มาตรา 60/1 กําหนดให�ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลเป;น
ผู�บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ�างองค)การบริหารส�วนตําบลรองจากนายกองค)การบริหารส�วนตําบล  และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค)การบริหารส�วนตําบล ให�เป;นไปตามนโยบาย และอํานาจหน�าท่ีอ่ืน 
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ)และเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงาน
บุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป;นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต�องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม�สร�าง
เง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก จึงจําเป;นต�องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป;นการลดข้ันตอนการให_บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป;นธรรม
ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน�วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป;นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปEองกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลพินิจอันอาจเป;นเหตุแห�งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค)การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล 
และหัวหน�าส�วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด�วยนายกองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�รองนายก
องค)การบริหารส�วนตําบล นายกองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล รอง
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ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล และหัวหน�าส�วนราชการ ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�รองปลัด
องค)การบริหารส�วนตําบล และปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�หัวหน�าส�วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 งานทรัพยากรบุคคล สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส�วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนทราบ 
 6.4 ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ- 
10.1 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม�น�อยกว�า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ- 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู�ในระดับดี 
 - ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป;นช�องทางแห�งการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป;นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช�หลักการการให�รางวัลเปEนแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ�นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�ให�ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป;นเรื่องลําดับต�นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่อง
การใช�ดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ)และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม ได�กําหนดให�นายก
องค)การบริหารส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ
องค)การบริหารส�วนตําบลจังหวัดมหาสารคาม  ด�วยเหตุผลนี้เองจึงเป;นท่ีมาของกิจกรรมการสร�างความโปร�งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลด�านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร�งใส เป;นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได� 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือโดยแต�งต้ังปลัดองค)การบริหารส�วนตําบเป;นประธานกรรมการ และหัวหน�าส�วน
ราชการเป;นกรรมการ และข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป;น
เลขานุการ 
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
โดยประกอบด�วย  ประธานกรรมการ หัวหน�าส�วนและผู�บริหารสถานศึกษาเป;นกรรมการ และข�าราชการ
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป;นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาไว�โดย
เจ�าหน�าท่ีให�คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป9นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให�แก_
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเสนอมา โดยใช�หลักเกณฑ)ตามท่ี
กําหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบล จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ)
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการองค)การบริหารส�วนตําบล  จังหวัดมหาสารคาม   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช�วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  ของทุกปd 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร�งใส เป;นธรรม ตรวจสอบได� 
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2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน-ในทรัพย-สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ-ท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปd” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือให�การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป;น
แนวทางเดียวกันและสอดคล�องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร)ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมให�บุคลากรฝ#ายบัญชี กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�าย
ให�ความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติ ทําให�เกิดความคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพลดข�อผิดพลาดในการเบิกจ�ายเงิน
ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปd  และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงถือเป;นเรื่องสําคัญท่ีองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องทําตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจําเป;นต�อการบริหารงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�บุคลากรฝ#ายบัญชี กองคลัง มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ีเก่ียวข�อง 
 3.2 เพ่ือลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ#ายบัญชี กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ�าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ�ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว_ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�บประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 บุคลากรฝ#ายบัญชี กองคลัง มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง 
 10.2 ลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ และ
เป;นไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให�มี
การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน)สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให�เป;นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุ ปd 2535 และแก�ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด�านจัดซ้ือจัดจ�าง 
 3.2 เพ่ือใช�เป;นข�อมูลในการรายงานผู�บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช�เป;นข�อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ�างของหน�วยงาน 
 3.4 เพ่ือให�ทราบปCญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช�เป;นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป;นข�อมูลให�กับประชาชนสามารถตรวจสอบได� 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน�าฝ#ายและผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย)สิน 
 4.2 เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข�อมูลในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างและคิดเป;นร�อยละของจํานวนโครงการและร�อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 6.4 สรุปปCญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปd 
 6.6 รายงานการวิเคราะห)ผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปd 
 6.7 เผยแพร�ข�อมูลให�ประชาชนได�รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองพัสดุและทรัพย)สิน องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ประชาชนได�รับทราบข�อมูลในการบริหารงานของหน�วยงานด�วยความโปร�งใสมี
ประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู�บริหารมีข�อมูลในการวางแผนการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพ 
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 10.3 ผู�ปฏิบัติงานมีข�อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างให�มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ�มค�าเป;นประโยชน)กับประชาชน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการใช�จ�ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป9นการปฏิบัติงานให�โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� 
 3.2 เพ่ือให�หน�วยงานมีระบบปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
 3.3 เพ่ือเป;นการปEองกันการใช�จ�ายเงิน เพ่ือส�งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ�อง 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน�วยงาน ถึงความเก่ียวข�องกับผู�
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน�วยงานถึง
ความเก่ียวข�องกับผู�เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 งานพัสดุและทรัพย)สิน กองคลังองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 มีระบบปEองกันผลประโยชน)ทับซ�อน 
 10.2 มีการปEองกันการใช�จ�ายเงิน เพ่ือส�งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ�อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใสตรวจสอบได� 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีฐานะเป;นนิติบุคคล มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะด�วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได�และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต�ต�องเป;นไปตามอํานาจหน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว� ดังนั้น การท่ี
องค)การบริหารส�วนตําบลจะบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ประชาชนจะต�อง
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บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย) สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให�
เป;นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 69/1  ท่ีกําหนดให�
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของประชาชน โดยใช�
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจ�างและการเปuดเผย
ข�อมูลข�าวสาร  ประกอบพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว�าด�วย
หลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให�การจัดซ้ือจัดจ�าง ให�
ส�วนราชการดําเนินการโดยเปuดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน)และผลเสียทางสังคม ภาระต�อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค)ท่ีจะใช�ราคา และประโยชน)ระยะยาวท่ีจะได�รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให�
การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป;นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได�เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน)สูงสุด
แก�ประชาชนในท�องถ่ิน จึงมีความจําเป;นต�องจัดโครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
เพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างตามโครงการและ
กิจกรรมต�างๆ ขององค)การบริหารส�วนตําบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปEองกันการทุจริตในหน�วยงาน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร�ข�อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ�าง ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ ขององค)การบริหารส�วนตําบลท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  จํานวน 4 ช�องทาง ได�แก� ทางเว็บไซต) บอร)ดประชาสัมพันธ) หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร�สาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือและชุมชนต�างๆ ภายในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส�งประกาศไปเผยแพร�ประชาสัมพันธ)ตามช�องทางการประชาสัมพันธ)ขององค)การบริหาร
ส�วนตําบล  ได�แก� ทางเว็บไซต) บอร)ดประชาสัมพันธ) ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน�วยงานราชการ เป;นต�น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
10.1 ผลผลิต 
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�า 4 ช�องทาง 
10.2 ผลลัพธ- 
 - ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจ�างท้ังหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป;นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปCญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 
 
2.2.3 สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจ 
แก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน และให�ประชาชนสามารถตรวจสอบได�ตามหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย)บริการร�วมหรือศูนย)บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  เป;นศูนย)บริการประชาชนในการติดต�อสอบถามข�อมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป9นอํานาจหน�าท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน�า และแจ�งผลการ
ดําเนินการให�ประชาชนผู�รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต�ละกระบวนงานเพ่ือให�มีระบบ
บริการท่ีเชื่อมต�อระหว�างศูนย)บริการร�วมกับหน�วยงานเจ�าของเรื่อง ท้ังในด�านเอกสาร การส�งต�องาน ระบบการ
รับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต�ละกระบวนงาน ใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช�วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช�ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให�บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให�บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ให�ได�รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
ตามเกณฑ)มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ได�มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น 
(ด�านถนน ทางเดิน และทางเท�า, ด�านไฟฟEาสาธารณะ, ด�านระบบระบายน้ํา, ด�านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด�านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด�านการส�งเสริมกีฬา, ด�านการส�งเสริมผู�สูงอายุ, ด�านการส�งเสริมผู�ด�อยโอกาส, ด�าน
งานสาธารณสุข, ด�านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี, ด�านการส�งเสริมอาชีพ, ด�านการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย
, ดเานการส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน, ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว, ด�านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, ด�านศึกษา และด�านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร�งด�วนของ
รัฐบาล (การแก�ไขปCญหาไฟป#าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล�งน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยต้ังแต�แหล�งกําเนิดการจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปEองกันและ
แก�ไขปCญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก�
ประชาชน สร�างความโปร�งใสในการบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม�
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป;นมาตรการในการปEองกันการทุจริตคอร)รัปชัน 
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3. วัตถุประสงค- 
 3.1 สร�างความโปร�งใสในการบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม�เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป;นมาตรการในการปEองกันการทุจริตคอร)รัปชัน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม�เลือกปฏิบัติให�ได�มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด�านถนน ทางเดิน และทางเท�า, ด�านไฟฟEาสาธารณะ, ด�าน
ระบบระบายน้ํา, ด�านน้ําเพ่ือการบริโภค,ด�านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด�านการส�งเสริมกีฬา, ด�านการ
ส�งเสริมผู�สูงอายุ, ด�านการส�งเสริมผู�ด�อยโอกาส, ด�านงานสาธารณสุข, ด�านการส�งเสริมการพัฒนาสตรี, ด�าน
การส�งเสริมอาชีพ, ด�านการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด�านการส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถ่ิน, ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว, ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, ด�าน
ศึกษา และด�านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล (การแก�ไขปCญหาไฟป#าและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล�งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต�แหล�งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปEองกันและแก�ไขปCญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช�จ�ายจากงบประมาณรวมในค�าวัสดุ/ค�าใช�สอยฯ 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 สร�างความโปร�งใสในการบริการสาธารณะให�ประชาชนได�รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม�เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม�มีการทุจริตคอร)รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก�ประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลบ ท้ังท่ีเป;นหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การ
บริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2437 และหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป;นหน�าท่ีขององค)การ
บริหารส�วนตําบลและในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมี
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ส�วนร_วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัด
จ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปuดเผยข�อมูลข�าวสารให�เป;นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับ จากภารกิจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินนั้น  เองค)การ
บริหารส�วนตําบลในฐานะผู�ให�บริการก็จะไม�ทราบว�าภารกิจท่ีให�บริการไปนั้น ประชาชนได�รับประโยชน)หรือ
เกิดประโยชน)สูงสุดแก�ประชาชนมากน�อยเพียงใด การให�บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต�องการ
ผู�รับบริการหรือไม� การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู�รับบริการ จึงต�องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการ  โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปuดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และ
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้น  
จะต�องก�อให�เกิดประโยชน)สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการ ประกอบกับ  
เพ่ือให�องค)การบริหารส�วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู�มาขอรับบริการสาธารณะ
จากองค)การบริหารส�วนตําบล ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด�านคุณภาพการให�บริการ เพ่ือประโยชน)ในท�องถ่ิน 
ลูกจ�างและพนักงานจ�าง อีกท้ังเพ่ือเป;นการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะประโยชน)ให�ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจําเป;นต�องมีโครงการนี้ข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป;นการสร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะการให�บริการประชาชนให�เกิด
ความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป;นการสร�างจิตสํานึกความตระหนักให�แก�บุคลากรผู�ให�บริการปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ให�บริการ โดยยึดประโยชน)สขุของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป;นการปรับปรุงและพัฒนางานด�านบริการให�มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป;นการปEองกันปCญหาร�องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน�วยงาน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ�างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต�อปd 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ�างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ�งให�องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ�ายเงินให�แก�สถาบันผู�ทําการประเมิน 
 6.5 ปuดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให�ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด�านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน)สุขแก�
ประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ�ายตามงบประมาณรายจ�ายประจําปd  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ หมวดค�าใช�สอย  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ งบประมาณ 20,000บาท/ปd 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
10.1 ผลผลิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต_อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู�รับบริการมีความพึงพอใจไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 80 
 - การให�บริการสาธารณะมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด�วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล�าวได�ว�าเป;นสังคมพหุวัฒนธรรมองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�ให�ความสําคัญในการสร�างความเป;น
ธรรม/ไม�เลือกปฏิบัติในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมือง
ท่ีดีมาประยุกต)ใช�โดยเฉพาะหลักความโปร�งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม�แบ�งแยก
ด�าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ�กอบรมและอ่ืนๆ สอดคล�องกับมาตรา 8 
แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได�กําหนดให�ส�วน
ราชการจะต�องดําเนินการโดยถือว�าประชาชนเป;นศูนย)กลางท่ีจะได�รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส�วนราชการต�องเป;นไปโดยความซ่ือสัตย)สุจริตสามารถตรวจสอบได�ดังนั้น เพ่ือให�หน�วยงานมีการใช�ระบบ
หรือเกณฑ)ท่ีชัดเจน องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงมีการนําเทคโนโลยีมาช�วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการ
ใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให�บริการแก�ประชาชนอย�างชัดเจน มีระบบการปEองกันหรือ
การตรวจสอบเพ่ือปEองกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีในการให�บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือก
ปฏิบัติ ซ่ึงจะช�วยให�การบริการของหน�วยงานมีความเป9นธรรมโปร�งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน�วยงานให�บริการอย�าง
มีความเป;นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนผู�มารับบริการเกิดความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู�รับบริการ ร�อยละ 80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให�มีระบบ เกณฑ)หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป;นธรรม  ไม�เลือกปฏิบัติเป;น
มาตรฐานเดียวกันโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ ได�แก� ระบบบัตรคิวในการให�บริการ ระบบการให�บริการ
ออนไลน)เป;นต�น 
 6.2 จัดให�มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค�าบริการ (ถ�ามี) และระยะเวลาท่ีใช�ในการ
ดําเนินการให�ผู�ใช�บริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน 
 6.3 จัดให�มีระบบการปEองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปEองกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี ได�แก�
จัดให�มีกล�องวงจรปuดภายในสถานท่ีให�บริการ 
 6.4 จัดให�มีสถานท่ีสําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการโดยไม�เลือกปฏิบัติ ได�แก� ทางลาดชันห�องน้ํา
สําหรับผู�พิการ 
 6.5 จัดให�มีปEายสามภาษา ได�แก� ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนําระบบออนไลน)ซอฟต)แวร) สกอร)คาร)ด สมาร)ท บ|อกซ) (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต)ใช�ในการประเมินผลการให�บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปdงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ได�เบิกจ�ายงบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 สํานักการคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 สํานักการช�าง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 สํานักการศึกษา องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 กองสวัสดิการสังคม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 ร�อยละความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ 
 
2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าท่ีให�เป=นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข�องในแต�ละข้ันตอน เปbดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศขององค-กร 
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให�
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ)การบริหารกิจการบ�านเมืองทีดี โดยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ)
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให�มีการรับฟCงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�
สอดคล�องกับความต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปdท่ีผ�านมาได�มีการประเมินองค)กรปกครอง
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ส�วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได�ดําเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทุกปdนั้น  เพ่ือให�
การประเมินบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีเป;นไปด�วยความเรียบร�อยเกิดประโยชน)สุขต�อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค)กรมีประสิทธิภาพและความคุ�มค�า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง หรืออย�างน�อยมีผลการประเมินไม�ตํ่ากว�าปdท่ีผ�านมา 
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ท่ีดีขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินและอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลตามกฎหมายเป;นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟCงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบรบือ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ�าหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 4.5 ผู�บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู�ผู�ใต�บังคับบัญชาซ่ึงมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลบรบือ  อําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณางานในภารกิจว�าเรื่องใดท่ี
ผู�บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจให�รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให�ประชาชนทราบโดยท่ัวไป
พร�อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให�ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟCงข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล�าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให�นายกเทศมนตรีและผู�บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให�บริการของเจ�าหน�าท่ี 

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให�ภาพลักษณ)ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให�
ประชาชนมีความศรัทธาต�อคณะผู�บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เป;นกฎหมายท่ีเป;นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว�ว�า “การบริหาร
ราชการต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ�มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป;น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน” และเพ่ือให�การ
ดําเนินการดังกล�าวเป;นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล�าว จึงได�มีการ
ประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให�
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ)การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ)เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของ
ประชาชน ดังนั้นงานให�บริการจึงเป;นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู�บริหารและ
พนักงานทุกท�านจะต�องร�วมกันปรับปรุงและแก�ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล�วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให�เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต�องการของประชาชน อํานวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก�ไขปCญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือให�กับประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนได�รับการบริการได�อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
 3.2 เพ่ือให�สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปCญหาและแก�ไขปCญหาท่ี
เกิดข้ึนได� 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให�คํานึงถึงผลลัพธ)ในด�านการบริการ
ประชาชนผู�มาติดต�อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได� 
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4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือและผู�ท่ีมาติดต�อราชการกับองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให�มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให�
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 
 6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบให�เป;นปCจจุบัน 
 6.4.2 ปรับปรุงปEายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก�ประชาชน 
 6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ)เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ 
 6.4.4 จัดให�มีกล�อง/ตู�รับความคิดเห็นของประชาชน 
 6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร)มคําร�องต�างๆ พร�อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร�มทุกงานบริการ 
 6.4.6 จัดทําคําสั่งการให�บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให�มีการให�บริการแก�
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช�วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต_อการให�บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการ เพ่ือนําจุดบกพร_
องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก�ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให�บริการให�ดียิ่งข้ึนอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ�ายประจําปd พ.ศ. 2561 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  กองคลัง กองช�าง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ประชาชนได�รับการบริการได�อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต�อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รับรู�สภาพปCญหาและแก�ไขปCญหาท่ีเกิดข้ึนได� 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ) ในด�านการบริการประชาชนผู�
มาติดต�อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได� 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนhาท่ีให�กับผู�ใต�บังคับบัญชาในการบริหารงานในด�านต�างๆ ภายในองค_
กรนั้น ก็เพ่ือเป;นการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให�เกิดความคล�องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข�ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู� ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป;นอย�างดี ด�วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให�การบริหารงานก�อให�เกิดประโยชน)สูงสุดแก�ราชการ  ดังนั้น การดําเนินการของหน�วยงาน
ต�องมีการปรับให�เข�ากับสภาพสังคมและทันต�อสถานการณ)ท่ีการบริหารราชการต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ�มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน แต�ท้ังนี้ต�องมีผู�รับผิดชอบต�อผลของงานซ่ึงเป;นหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�การบริหารราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือภายใต�กรอบอํานาจหน�าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให�เป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน)สูงสุดแก�ราชการ 
4. เป/าหมาย 
 คณะผู�บริหารองค)การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล รองปลัดองค)การบริหาร
ส�วนตําบล หรือหัวหน�าส�วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต�งต้ัง มอบหมาย คณะผู�บริหาร 
ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล  รองปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลหรือหัวหน�าส�วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ�งคณะผู�บริหารองค)การบริหารส�วนตําบล  ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล 
รองปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลหรือหัวหน�าส�วนราชการทุกส�วน ท่ีได�รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ส�วนราชการทุกส�วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล�องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให�บริการประชาชน/บริการสาธารณะได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค-การบริหารส�วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ได�บัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของนายกเทศมนตรีไว�หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ี
บัญญัติอํานาจหน�าท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว�การท่ีนายกองค)การบริหารส�วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต�างๆ 
เพียงผู�เดียว ก็อาจทําให�เกิดช�องว�างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต�างๆ เกิดข้ึนได�  ดังนั้น เพ่ือเป;นการแก�ไข
ปCญหาต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�กําหนดมาตรการให�มีการมอบอํานาจของ
นายกองค)การบริหารส�วนตําบลให�รองนายกองค)การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล และรอง
องค)การบริหารส�วนตําบล ได�ปฏิบัติราชการแทนนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�การใช�ดุลยพินิจต�างๆ ของฝ#ายบริหารเป;นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให�เป;นการปEองกันการทุจริตคอร)รัปชันของเจ�าหน�าท่ี 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย�างน�อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจของนายกองค)การบริหารส�วนตําบลเสนอนายกองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน�าท่ีของนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล และรองปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 ร�อยละ 80 ของเปEาหมายดําเนินการแล�วเสร็จ 
 
1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได�บัญญัติกําหนดอํานาจหน�าท่ีของนายก
องค)การบริหารส�วนตําบลในฐานะเจ�าพนักงานท�องถ่ินไว�หลายประการ ท้ังการอนุญาตก�อสร�างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต�อเติมดัดแปลงอาคาร เป;นต�น ซ่ึงล�วนแต�เก่ียวข�องกับสิทธิ หน�าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะ
ใช�อํานาจอยู�กับนายกองค)การบริหารส�วนตําบลก็อาจเป;นผลให�การบริการประชาชนเกิดความล�าช�า และอาจ
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เป;นช�องว�างท่ีทําให�เกิดการทุจริตข้ึนมาได�  ดังนั้น จึงได�กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�การใช�ดุลยพินิจของเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป;นไปอย�างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือปEองกันการทุจริตคอร)รัปชันของเจ�าหน�าท่ี 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ให�กับรอองค)การบริหารส�วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�รองนายกองค)การ
บริหารส�วนตําบลเป;นผู�ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช�อํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองช�าง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค-การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค-การ
บริหารส�วนตําบล และหัวหน�าส�วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นหน�วยงานบริหารราชการองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหาร
ส�วนตําบล ท้ังท่ีเป;นหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  หน�าท่ี
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�องค)การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําอีกมากมาย ในการให�บริการ
สาธารณะแก�ประชาชน ผู�มารับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ขององค)การบริหารส�วนตําบลนั้น มักจะ
ประสบปCญหาด�านการอํานวยความสะดวกในการติดต�อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู�กับฝ#าย
บริหาร ไม�มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน�า
หน�วยงานระดับสํานัก กอง และฝ#ายต�างๆ ซ่ึงเป;นอุปสรรคอย�างยิ่งต�อการให�บริการ ทําให�การบริการเกิดความ 
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ล�าช�า ประชาชนไม�ได�รับความสะดวกอันอาจเป;นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ี ส�งผลให�ระบบการให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือให�เป;นไปตาม
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 69/1 ท่ี
กําหนดให�การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบล ต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของ
ประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให�การบริหารราชการเพ่ือให�เกิด
ประโยชน)สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป;น
ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ�มค�าตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 59 (2) ท่ีกําหนดให�
นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององค)การบริหารส�วนตําบล
มาตรา 60 กําหนดใหhนายกองค)การบริหารส�วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องค)การบริหารส�วนตําบลและเป;นผู�บังคับบัญชาพนักงานส�วนตําบล และลูกจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบล 
มาตรา 60 นายกองค)การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให�แก�รองนายกองค)การ
บริหารส�วนตําบลท่ีได�รับแต�งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค)การบริหารส�วนตําบลได�  และ
มาตรา 61/1  ให�ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลเป;นผู�บังคับบัญชาพนักงานองค)การบริหารส�วนตําบล และ
ลูกจ�างองค)การบริหารส�วนตําบลรองจากนายกองค)การบริหารส�วนตําบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององค)การบริหารส�วนตําบลให�เป;นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด
หรือตามท่ีนายกองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ)และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค)การบริหารส�วนตําบล
จังหวัดมหาสารคาม  ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป;นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
ตอบสนองความต�องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม�สร�างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก 
จึงจําเป;นต�องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป;นการลดข้ันตอนการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป;นธรรม 
ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการจากหน�วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป;นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปEองกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลยพินิจอันอาจเป;นเหตุแห�งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
4. เป/าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค)การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล 
และหัวหน�าส�วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด�วยนายกองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�รอง
องค)การบริหารส�วนตําบล นายกองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล รอง
ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล และหัวหน�าส�วนราชการ ปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�รอง
องค)การบริหารส�วนตําบล และปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให�หัวหน�าส�วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบล 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส�วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนทราบ 
 6.4 ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน�าสํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
10.1 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม�น�อยกว�า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ- 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได�รับอยู�ในระดับดี 
 - ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป;นช�องทางแห�งการทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เป=นท่ีประจักษ- 
2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย- สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�สตรีดีเด�น 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปd จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป;นมาแห�งการต�อสู�เพ่ือให�ได�ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึน
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป;นวัน
เฉลิมพระชนม)พรรษาของพระองค) ด�วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให�คนไทยได�มีโอกาส และได�พระราชทานให�วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป;น วันสตรี
ไทย ของทุกปd เพ่ือให�ผู�หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู� ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู�ไปกับการ
สร�างความเข�มแข็งให�สถาบันสังคม และให�สามารถเทียบเท�าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล�วเพ่ือให�
เป;นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67 (6) ท่ีกําหนดให�
องค)การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีส�งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
องค)การบริหารส�วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการปEองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติการบริหารราชการเพ่ือปEองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให�เป;นท่ีประจักษ) โดยการยกย�องเชิดชูเกียรติผู�ท่ีมีความซ่ือสัตย) สุจริต 
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มีคุณธรรม จริยธรรมยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน  ดังนั้น องค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ  จึงได�จัดให�มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด�น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด�น
ให�กับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป;นผู�มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย) สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป;นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2. เป;นผู�ทําคุณประโยชน)ต�อสังคม และประเทศชาติอย�างเด�นชัด สมควรเป;นแบบอย�างแก�คนท่ัวไป 
 3. เป;นผู�ทําประโยชน)ต�อสังคมและประเทศชาติ ในด�านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห) ฯลฯ ด�วยความเสียสละ เป;นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป;นแบบอย�างแก�คนท่ัวไป 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย) สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให�อยู�ในสังคมได�อย�าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป;นประโยชน)ต�อสังคม ให�มีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนท่ีเป;นประโยชน)ต�อสังคมสืบไป 
4. เป/าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให�แก�สตรีผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป;นสตรีดีเด�น จํานวน  14 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ)และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด�น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได�รับการ
คัดเลือกให�เป;นสตรีดีเด�นประจําปd เพ่ือประกาศให�ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ�งประกาศหลักเกณฑ)ในการคัดเลือกให�สมาชิกชมรมสตรีองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือทราบท่ัวกัน เพ่ือให�แต�ละหมู�บ�านดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข�ารับการ
คัดเลือกในชั้นต�นมายังองค)การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให�คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได�พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน�าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู�ท่ีถูกเสนอชื่อ
จากแต�ละหมู�บ�านภายในเขตตําบลบรบือ 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด�นท่ีผ�านการกลั่นกรองด�านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให�ผู�บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให�แก�สตรีดีเด�นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน 1 ครั้ง/ปdโดยเชิญนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผูhรับผิดชอบโครงการ 
 งานสวัสดิการสังคม  สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- สตรีดีเด�นผู�บําเพ็ญประโยชน)ต�อสังคมตามหลักเกณฑ)ท่ีกําหนดได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
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10.2 ผลลัพธ- 
- สตรีดีเด�นผู�ได�รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู�ในระดับดี 
- มีสตรีท่ีเป;นบุคคลต�นแบบท่ีดี ปรากฏต�อสังคมสืบไป 
 
1. ช่ือโครงการ : ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให�เป=นท่ีประจักษ- 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปCจจุบันอยู�ด�วยความเร�งรีบ แก�งแย�งแข�งขัน เพ่ือความอยู�รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําให�การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู�คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปCญหามากมายในปCจจุบัน ไม�ว�าจะเป;น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส�วนรวมถึงปCญหาการก�ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป;นการส�งเสริมให�คนดีมีท่ี
ยืนในสังคม สร�างแบบอย�างท่ีดีแก�คนรุ�นหลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงจัดให�มีการยกย�อง เชิดชู
เผยแพร� ประชาสัมพันธ)และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก�ผู�กระทําความดี เพ่ือส�งเสริมสร�างขวัญและ
กําลังใจแก�คนดีเหล�านั้นให�ร�วมกันสร�างสรรค)สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป;นแบบอย�าง เพ่ือปลุก
กระแสการสร�างสังคมแห�งความดีอย�างเป;นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป;นรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคม สู�ความอยู�เย็นเป;นสุข 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย) สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท�องถ่ิน 
 3.3 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร�างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ�นให�ทุกภาคส�วนได�มีแบบอย�างท่ีดี
อันเป;นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให�สังคมตระหนักถึงคุณค�าแห�งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป;นแบบอย�างท่ีดีจํานวนไม�
น�อยกว�า 10 คน/ปd 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีการเผยแพร� ประชาสัมพันธ)ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให�
เป;นท่ีประจักษ)ผ�านทางสื่อช�องทางต�างๆ ได�แก� วารสารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  เว็บไซต)องค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ  สื่อสังคม (Social Media) เป;นต�น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 จํานวนหน�วยงาน/บุคคลท่ีได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2  ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปCจจุบันสังคมไทยให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส�วนร�วมตามท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป9นการยกย�องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค)กรท่ีให�การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด�านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป;น
ประโยชน)แก�ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป;นขวัญกําลังใจให�บุคคลหรือองค)กรมีความมุ�งม่ัน ต้ังใจ ร�วม
เป;นแกนนําในการส�งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ)มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกระดับหมู�บ�านเข�ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต) และวันผู�สูงอายุในทุกปlงบประมาณ เพ่ือเป9นขวัญ
กําลังใจให�ประชาชนมีความมุ�งม่ัน ช�วยเหลือสังคม และเป9นแบบอย�างต�อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือยกย�องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให�การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด�านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป;นประโยชน)แก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย�างต�อเนื่องให�สังคมได�รับรู� 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ)และเผยแพร�ผลงานของผู�ท่ีได�รับรางวัลให�เป;นตัวอย�างท่ีดีแก�สาธารณชนต�อไป 
 3.3 เพ่ือเป;นขวัญและกําลังใจให�บุคคล เด็กและเยาวชน ร�วมสนับสนุนและส�งเสริมการ
ดําเนินงานด�านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย�างต�อเนื่องและกว�างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป/าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 อาคารลานค�า  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู�เข�าร�วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู�ทําคุณประโยชน)ด�านต�างๆ เพ่ือเสนอผู�บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด�านช�วยเหลือสังคมดีเด�น (ประชาชน) 
- ด�านถ�ายทอดภูมิปCญญาท�องถ่ินดีเด�น การจักสาน (ประชาชน) 
- ด�านถ�ายทอดภูมิปCญญาท�องถ่ินดีเด�น เพลงพ้ืนบ�าน (ประชาชน) 
- ด�านถ�ายทอดภูมิปCญญาท�องถ่ินดีเด�น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด�านอนุรักษ)ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู�บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 ผู�ทําคุณประโยชน)ได�รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ เพ่ือให�เป;นแบบอย�างกับ
ประชาชน 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค-กรได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความ 
ซ่ือสัตย- สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได�กําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป;นหลัก
รวมถึงข�อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน�วยงานของภาครัฐ สาเหตุส�วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปCจจัยทางวัฒนธรรมขององค)กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต�างๆ 
ท่ีเอ้ือให�เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค)กรท่ีนําไปสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค�านิยม
และวัฒนธรรมขององค)กรให�กลายเป;นสิ่งท่ียอมรับได�ของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีภายในองค)กร โดยการสร�าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส�วนร�วมในการต�อต�านการทุจริตภายในองค)กร ของผู�บริหารและ
เจ�าหน�าท่ีถึงแม�จะเป;นสิ่งท่ียากต�อการดําเนินงานก็ตาม แต�เป;นสิ่งสําคัญท่ีหน�วยงานต�องสร�างให�เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู�องค)กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป;นการสร�างแนวร�วม
ในการต�อต�านการทุจริตอันจะส�งผลต�อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดทํามาตรการ “จัดทําข�อตกลง
การปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย) สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือเป;นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค)กรท่ีจะนําไปสู�การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานให�สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�บุคลากรปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย) สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให�ทุกส�วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร_างวัฒนธรรมองค_กรท่ีมีความโปร_งใส มีคุณธรรม 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค)กรปฏิบัติตามเกณฑ)ตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการระหว�างส�วนราชการกับผู�บริหาร
ท�องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย) สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี 
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 6.2 รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ)พร�อมแจ�งให�ทุกส�วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการขององค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว�า  การปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให�
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงานการมีส�วนร�วมของประชาชนการเปuดเผยข�อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา
ว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12  กําหนดไว�ว�า เพ่ือประโยชน)
ในการปฏิบัติราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป9นลายลักษณ)อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให�ส�วนราชการ จัดให�มีคณะผู�ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให�บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู�รับบริการ ความคุ�มค�าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ) วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�จัดให�มีการจัดทําข�อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือกับปลัดองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ และหัวหน�าสํานักปลัด/ผู�อํานวยการกอง และให�มีการลงนามจัดทําข�อตกลงทุกปd เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ#าย 
เป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหhหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ#าย มีความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช�เป;นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ#าย ตาม
ข�อตกลงการปฏิบัติราชการประจําปlงบประมาณ 2561 
 3.4 เพ่ือให�หน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ#าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป;นข�อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝeาย 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�ทําข�อตกลงผลงานกับผู�ใต�บังคับบัญชาเป9นลายลักษณ)อักษร
อย�างชัดเจน โดยจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ#าย เพ่ือให�การดําเนินงานตาม
ข�อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล�าวบรรลุเปEาหมายอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�าง
นายกองค)การบริหารส�วนตําบลกับปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล และปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลกับ
หัวหน�าหน�วยงานในสังกัด พร�อมคณะทํางานได�ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแต�ละมิติ ดังนี้ 
 1) การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน)สุขของประชาชน 
 2) การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ 
 3) การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ 
 4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 
 6) การพัฒนาความรู�และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ#ายต�างๆ และผู�ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข�าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ_ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให�มีผลการปฏิบัติราชการอย�างเหมาะสม เช�น 
 - ศึกษาข�อมูล และเอกสารหลักฐานต�างๆ เช�น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป;นต�น 
 - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู�กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู�จัดเก็บ
ข�อมูลเพ่ือให�การดําเนินการเป;นไปตามเปEาหมายท่ีกําหนด และการมีส�วนร�วมของผูhบริหารของหน�วยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล�าว 
 1.3 รับฟEงความคิดเห็นของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุตาม
เปEาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ)ท่ีได�จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค�าเปEาหมาย และเกณฑ)การให�คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบ้ืองต�นไม�เป;นไปตามเปEาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก�ไขให�การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปEาหมายท่ีกําหนดไว_ 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได�รับ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีมาก 4 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดี 3 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับพอใช� 2 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับปรับปรุง 1 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจ 
หน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหนhาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป;นปCจจัยสําคัญช�วยให�การดําเนินงานตามภารกิจขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช�วยปEองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล�ว องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือยังให�ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด�วย โดยให�มีเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภายในทําหนhาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน 
และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส�วนราชการการให�ความร�วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปd ได�มอบหมายให�หน�วยงานผู�เบิก/หัวหน�าหน�วยคลัง มีหน�าท่ีให�คํา
ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก�เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินกรณีได�รับข�อทักท�วงให�หัวหน�า
หน�วยงานผู�เบิก/หัวหน�าหน�วยงานคลังปฏิบัติตามข�อทักท�วงโดยเร็ว อย�างช�าไม�เกิน 45 วันนับจากวันท่ีได�รับ
แจ�งข�อทักท�วง กรณีท่ีชี้แจงข�อทักท�วงไปยัง สตง.แล�ว แต� สตง.ยืนยันว�ายังไม�มีเหตุผลท่ีจะล�างข�อทักท�วง ก็จะ
ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให�ผู�ว�าราชการจังหวัดให�เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได�รับทราบ
ผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  
ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให�งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ#ายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน�าท่ีดําเนินการให�เป;นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร�งครัด 
เท่ียงธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให�ความร�วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือความโปร�งใส และ
ปEองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ�านมาในรอบ 10 ปd ไม�พบการทุจริตแต�อย�างใด 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�เป;นมาตรการจัดการ กรณีได�รับทราบหรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 



73 

 

 3.2 เพ่ือความโปร�งใส และปEองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการต�อผู�บริหาร 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย/งาน ให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 - ปฏิบัติตามข�อทักท�วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช�จ�ายงบประมาณรวมในหมวดค�าตอบแทน ค�าใช�สอย และวัสดุ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ#าย องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีมาตรการจัดการ กรณีได�รับทราบหรือรับแจ�ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความโปร�งใส และปEองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 
2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เป=นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร�องเรียน
กล�าวหาบุคลากรในองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต�งตั้งผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�า
มามีส�วนร�วมโดยเปuดโอกาสให�ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
ยื่นคําร�องเรียนผ�านช�องทางต�างๆ ได�แก� ระบบอินเตอร)เน็ต ทางโทรศัพท) หรือแจ�งเบาะแสด�วยตนเอง  ฉะนั้น 
เพ่ือให�การดําเนินการรับเรื่องร�องเรียนเป;นไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขความเดือดร�อนของประชาชน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได�แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร�องเรียนประจําองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือรวมถึงจัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต�างๆเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบได�ถือปฏิบัติให�เป;น
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการรับแจ�งเรื่องร�องเรียนต�างๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให�มีมาตรการจัดการในกรณีได�รับทราบหรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป;นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ)เก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
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4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียน 
 6.2 จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือใช�เป;นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก�ไขปCญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช�องทางการร�องเรียนต�างๆ ให�เป;นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร�งใสและเป;นธรรม 
 6.4 เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนขององค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือให�ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�เสียคู�สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน�วยงาน สามารถเข�าใจและใช�ประโยชน)จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได�ตรงกับความ
ต�องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร�องเรียนของ
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือตามคู�มือดําเนินการเรื่องร�องเรียนขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ)ท่ีเก่ียวข�องอย�างถูกต�อง 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล�าวหาเจ�าหน�าท่ีขององค-การบริหารส�วนตําบลบรบือว�าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปEองกันและแก�ไข
ปCญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได�กําหนดให�ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปEองกันและแก�ไขปCญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน�นการ
สร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบเฝEาระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิใหhเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ)  จันทร)โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายของรัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน2557 ก็ได�
กําหนดให�มีการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปEองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป;นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให�การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห�งชาติ ในการปEองกันและแก�ไขปCญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จึงได�จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน กรณีมี
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บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล�าวหาเจ�าหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือว�าปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�มีส�วนได�เสียได�ทราบช�องทางการร�องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร�องเรียน และการตอบสนองต�อข�อร�องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข�าราชการ และเป;นการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนในการช�วยสอดส�องและเฝEาระวังมิให�เจ�าหน�าท่ีกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได�อีกทางหนึ่งด�วย 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�แก�พนักงานส�วนตําบล พนักงานครูองค)การบริหารส�วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค)การบริหารส�วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจและลูกจ�างขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให�การตรวจสอบเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป;นไปอย�าง
รวดเร็ว โปร�งใส เป;นธรรม 
4. เป/าหมาย 
 “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง พนักงานส�วนตําบล พนักงานครูองค)การบริหารส�วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค)การบริหารส)วนตําบล พนักงานจ�างตามภารกิจ และลูกจ�างขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ)และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร�องเรียนว�ามีมูลและเข�า
องค)ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม� 
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการสอบข�อเท็จจริง กรณีมีเจ�าหน�าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดช�องทางการร�องเรียน แจ�งเบาะแสข�อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช�องทางการร�องเรียนให�ง�าย สะดวกและวิธีการคุ�มครองผู�ให�ข�อมูล เพ่ือเป9นหลักประกันและสร�าง
ความม่ันใจแก�ผู�ให�ข�อมูล ในการให�ข�อมูลท่ีเป;นประโยชน)แก�หน�วยงาน 

6.4 แจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ร�องเรียนทราบผลและความคืบหน�าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
ตัวช้ีวัด 
 ร�อยละของเรื่องร�องเรียนของเจ�าหน�าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ- 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝEาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ�าหน�าท่ี 
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มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเป=นการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนได�มี 
ส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดให�มีศูนย-ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย-ข�อมูลข�าวสารขององค-การบริหารส�วนตําบลบรบือให�มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให�หน�วยงาน
ของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการอย�างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได_ณ 
ท่ีทําการของหน�วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข�อมูลข�าวสารและให�บริการว�า “ศูนย)ข�อมูล
ข�าวสาร” โดยมีเจตนารมณ)ให�ประชาชนมีโอกาสอย�างกว�างขวางในการได�รับข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ต�างๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าวเป;นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือจึงได�ให�มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสารซ่ึงได�รวบรวมไว� โดยจัดเป;นศูนย)ข�อมูล
ข�าวสารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ให�บริการ ณ ศูนย)บริการร�วมองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือโดยมี
งานศูนย)บริการข�อมูลฝ#ายประชาสัมพันธ) กองวิชาการและแผนงาน เป;นผู�รับผิดชอบข�อมูลข�าวสารต�างๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเข�าตรวจดูได� เพ่ือประชาชนจะได�สามารถรับรู�สิทธิและหน�าท่ีของตนอย�างเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องตรงกับความเป9นจริง ในการรักษาประโยชน)ของตนต�อไป 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารอันเป;นประโยชน)แก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�องและไม�
บิดเบือนข�อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช�องทางให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย)ข�อมูลข�าวสารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จํานวน 1 แห�ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนย)ข�อมูลข�าวสารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย)ข�อมูลข�าวสารและจัดสถานท่ีให�ประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูล 
 6.2 มีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเป;นปCจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป;นไปตามหลักเกณฑ) วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ีกําหนดให�องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได� ข�อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให_ความรู�แก�บุคลากรขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให�ความรู�แก�ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข_อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร)เน็ตสําหรับให�บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู�มารับบริการและสรุปผลเสนอผู�บริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปdงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ#ายบริการและเผยแพร�วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ศูนย)ข�อมูลข�าวสาร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 จํานวนศูนย)ข�อมูลข�าวสารของศูนย)ข�อมูลข�าวสาร 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย-ข�อมูลข�าวสารขององค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึง
บัญญัติไว�ว�าภายใต�บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน�วยงานของรัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข�าวสารของราชการ
อย�างน�อยดังต�อไปนี้ไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดูได� ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ)และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและ
เพ่ือให�เป;นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร�งใส การ
มีส�วนร�วม สามารถตรวจสอบได� 
3. วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือให�เป;นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ว�าด�วยข�อมูล
ข�าวสารของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ เรื่อง ค�าธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาข�อมูลข�าวสารของศูนย)ข�อมูลข�าวสารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ข้ึน 
 2. เพ่ือให�บริการข�อมูลข�าวสารของราชการไว�ให�ประชาชนเข�าตรวจดู ศึกษา ค�นคว�า ตลอดจน
เผยแพร� จําหน�ายจ�ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน�าท่ีให�เป;นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชนในการจัดระบบข�อมูลข�าวสาร ดังนี้ 
 3.1 ข�อมูลข�าวสารท่ีลงพิมพ)ในราชกิจจานุเบกษา 
 3.2 ข�อมูลข�าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได� 
 3.3 ข�อมูลข�าวสารอ่ืน 
 3.4 ข�อมูลข�าวสารส�วนบุคคล 
4. เป/าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย)ข�อมูลข�าวสารของราชการ จาํนวน 1 แห�ง 
 2. ระเบียบองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ เรื่อง  ค�าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรอง
สําเนาข�อมูลข�าวสารของศูนย)ข�อมูลข�าวสารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร�องขอตรวจดูข�อมูลข�าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย)ข�อมูลข�าวสารของราชการ 
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 6.2 เม่ืออนุมัติแล�ว แจ�งเวียนทราบภายในทุกส�วนราชการ 
 6.3 จัดทําร�างระเบียบฯ ว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต�อผู�บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทําร�างประกาศฯ เรื่อง ค�าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข�อมูลข�าวสาร 
เสนอต�อผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร�างแบบคําร�องขอตรวจดูข�อมูลข�าวสาร เสนอต�อผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต|ะ ตู�เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เริ่มต้ังแต�เดือนสิงหาคม 2561 เป;นต�นไป ณ สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  
8. งบประมาณ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. มีการจัดต้ังศูนย)ข�อมูลข�าวสารของราชการ องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ณ สํานักงาน
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 2. มีการจัดระบบข�อมูลขาวสารท่ีครบถ�วน ไว�สําหรับอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข�อมูลข�าวสารทางราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป;นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน�วยงานภาครัฐทุกแห�งพึงปฏิบัติเพ่ือให�เกิด
การบริหารจัดการท่ีดีและส�งเสริมองค)กรให�มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร�งใสการทํางานท่ี
จําเป;นต�องมีในทุกหน�วยงานโดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช�วยให�เกิดความโปร�งใสใน
การทํางานคือการเปuดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู�หรือรับทราบข�อมูลข�าวสารของราชการว�า “บุคคลย�อมมีสิทธิได�รับทราบข�อมูล
หรือข�าวสารสาธารณะในครอบครองของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วน
ท�องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการว�าในระบอบประชาธิปไตย การให�ประชาชนมีโอกาสกว�างขวางใน
การได�รับข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต�างๆ ของรัฐเป9นสิ่งจําเป;น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องมากยิ่งข้ึนการเปuดเผยข�อมูลข�าวสารขององค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ ให�ประชาชนรับรู�อย�างถูกต�อง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป;นสิ่งท่ีจําเป;นอย�าง
ยิ่งซ่ึงสอดคล�องกับแผนการดําเนินงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร�างให�องค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ มีความโปร�งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได�จัดกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม 
นําความโปร�งใสสู�องค)กร เพ่ือให�บุคลากรขององค)การบริหารส�วนตําบลและตัวแทนชุมชนได�รับรู�สิทธิในการ
เข�าถึงข�อมูลข�าวสารของราชการและเรียนรู�เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร�งใส และเม่ือเกิดความเข�าใจ
แล�วจะสามารถขยายผลบอกต�อไปยังผู�ใกล�ชิด สร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างองค)การบริหารส�วนตําบล
กับภาคประชาชนให�มีความเข�มแข็งยิ่งข้ึน 
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3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร�งใส
ในการทํางานและมีความรู�เก่ียวกับสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�เข�าร�วมอบรม จํานวน 90 คน(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู�เฉลี่ย ร�อยละ 80ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร�อยละ 80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ __ 
6. วิธีดําเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต�องการอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู� 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 จํานวนผู�เข�าร�วมอบรมร�อยละของผลการเรียนรู�เฉลี่ย  ร�อยละความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
 

3.1.2 มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป=นไปตามหลักเกณฑ- วิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบ กฎข�อบังคับ ท่ีกําหนดให�องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได� 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน�วยงาน เช�น โครงสร�างและการจัดองค)กร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  ดังนั้น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จึงได�จัดทํามาตรการ 
“เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ได�ง�ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเข�าถึงง�าย 
 3.2 เพ่ือให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
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4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 มีข�อมูลประเภทต�างๆ เผยแพร�ต�อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข�าถึงได�โดยสะดวกมากกว�า 10 
ประเภทข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
จัดให�มีข�อมูลข�าวสารประเภทต�างๆ เผยแพร�ให�ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได�แก_ 
- แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ�ายประจําปl 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
- ข�อมูลรายรับและรายจ_าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู�บริหารท�องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปd 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการ  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 จํานวนข�อมูลข�าวสารท่ีได�รับการเผยแพร� 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย-สินของ
องค-การบริหารส�วนตําบล และการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปCจจุบัน ภาคประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมและมีบทบาทอย�างมากใน
การบริหารงานของราชการส�วนท�องถ่ินในด�านต�างๆ การบริหารงานราชการส�วนท�องถ่ินต�องสามารถตรวจสอบ
ได� ต�องมีความโปร�งใส ต�องให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูล ข�าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือเป;นการ
ปEองกันมิให�เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน)สูงสุดแก�ภาครัฐและภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในการปฏิบัติงานให�ประชาชนได�รับรู� เพ่ือประชาสัมพันธ)การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร�างและพัฒนาเครือข�ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให�มีความเข�มแข็งเพ่ือให�มีระบบ และกลไกในการปEองกันและตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ�ายเงินประจําปd และการจัดซ้ือจัด
จ�าง จัดหาพัสดุต�างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ)เก่ียวกับการชําระภาษีท�องถ่ิน และการรับเรื่องร�องเรียน
ทางด�านการเงินการคลัง ผ�านทางเว็บไซต)ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ และปฺดประกาศข็อมูลดังกล�าวท่ี
บอรืดประชาสัมพันธ)ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได�ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค)การบริหารส�วนตําบลทําให�ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
3.1.3 มีการปbดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป=นประโยชน-กับการ 
มีส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค-การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด�วยพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให�
หน�วยงานของรัฐจะต�องจัดให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน�วยงาน เช�น โครงสร�างและการจัดองค)กร 
อํานาจหน�าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  ดังนั้น องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จึงได�ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร�ข�อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน�วยงานผ�านทางช�องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให�การเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารครอบคลุมทุกกลุ�มเปEาหมาย ได�แก� หน�วยประชาสัมพันธ) ณ ท่ีทําการของหน�วยงาน เว็บไซต)ของ
หน�วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท)เฉพาะ การเผยแพร�ข�อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ)ต�างๆ 
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โทรทัศน) วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส)อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีและเข�าถึงข�อมูลตามภารกิจหลักขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ได�ง�ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�มีช�องทางการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�รับบริการสามารถเข�าถึงข�อมูลขjาวสารได�สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให�มีช�องทางในการรับเรื่องร�องเรียนท่ีเข�าถึงประชาชนได�ง�าย 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน จํานวนไม�น�อยกว�า 4 ช�องทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเป;นการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ได�แก� 
 - บอร)ดหน�าสํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 - บอร)ดประชาสัมพันธ)ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ร�านค�าชุมชนตามชุมชน/หมู�บ�าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข�าว/รถกระจายเสียง/หน�วยประชาสัมพันธ)เคลื่อนท่ี 
 - ศูนย)ข�อมูลข�าวสารขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีเจ�าหน�าท่ีให�บริการประจําและให�
ประชาชนสืบค�นได�เอง 
 - ประกาศผ�านเว็บซ)/เว็บบอร)ด/เฟสบุ|ค ท่ีมีข�อมูลผลการดําเนินงานขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 - รายการทาง Youtube ออนไลน) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปdงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานธุรการ สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 จํานวนช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน 
 
3.2 การรับฟGงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข-ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟGงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการตามอํานาจหน�าท่ีของ 
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต�อความเป=นอยูg และสุขอนามัย
ของประชาชนในท�องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร�วมกันของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมสนับสนุนให�ทุกหมู�บ�าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให�หน�วยงาน
ภาครัฐ องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นําแผนชุมชนสู�การปฏิบัติซ่ึงเป;นกลไกสําคัญในการส�งเสริมการมีส�วนร�วม
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ในการพัฒนาชุมชนและท�องถ่ินของประชาชน องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ได�ดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแผนพัฒนาสี่ปdขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ ประจําปd พ.ศ. 2561 – 2564  
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานท่ีเป;นมาตรฐานสามารถนําไปใช�ประโยชน)ในการจัดทําแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก�ไขปCญหาของผู�นําชุมชน 
 3.3 เพ่ือให�ได�แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปdขององค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ 
 3.4 เพ่ือรับทราบปCญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝ�กให�ประชาชนได�ร�วมกระบวนการ ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมแก�ปCญหา และส�งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม 
 3.6 เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปEองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให�มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 14 ชุมชน ในเขตองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ สําหรับให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นให�ได�มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา
บรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปdขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู�จัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข�าใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขhอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข�อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู�นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร�างแผนชุมชน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส�งให�กองวิชาการฯ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให�ผู�บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให�มีการพิจารณาร�างแผนชุมชน จํานวน 14 หมู�บ�าน
ระหว�างเดือนมีนาคม –เมษายน 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. มีข�อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได�มาตรฐานสําหรับใช�ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท�องถ่ิน 
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 2. ได�รับทราบปCญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของประชาชนในแต�ละชุมชน 
 3. ได�แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปdองค)การบริหารส�วนตําบล 
 4. ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นและร�วมกันแก�ไขปCญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการปEองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย-รับเรื่องราวร�องทุกข-องค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ เป;นหน�วยงานภาครัฐท่ีเน�นการให�บริการประชาชน และมี
เปEาหมายให�มีการบริการประชาชนในด�านต�างๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน)ต�อประชาชนผู�รับบริการโดยตรง โดยถือว�าประชาชนเป;นศูนย)กลางท่ีจะได�รับการบริการอย�าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป;นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานด�านบริการเป;นไปอย�าง
ต�อเนื่องและเป;นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ จึงมีการจัดต้ังศูนย)รับเรื่องราวร�องทุกข)เพ่ือไว�สําหรับรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข)จากประชาชนท่ี
ได�รับความเดือดร�อนต�างๆ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือรับทราบปCญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได�แก�ไขปCญหาได�อย�าง
ถูกต�องหรือนํามาเป;นข�อมูลในการทําแผนงานโครงการแก�ไขปCญหาต�อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมาติดตjอราชการ ณ สํานักงานองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ)อันดีระหว�างบุลากรขององค)การบริหารส�วนตําบลกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
4. เป/าหมาย 
 ให�บริการรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข) จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับความเดือดร�อนรําคาญหรือผู�มี
ส�วนได�เสียท่ีเก่ียวข�อง โดยการปฏิบัติราชการต�องสามารถให�บริการได�อย�างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล�ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร�างความเชื่อม่ันไว�วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต�องการ
ของประชาชนผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต�างกันได�อย�างเหมาะสม  
และมีการจัดเตรียมระบบการแก�ไขหรือบรรเทาปCญหา  และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได � 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข_ 
 5.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนทราบช�องทางในการร�องทุกข)/ร�องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู�บริหารพิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปCญหาตามความ
จําเป;นและเร�งด�วน 
 5.4 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร)  ต้ังแต�เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช�องทางร�องทุกข_/ร�องเรียน ดังนี้ 
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 6.1 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 6.2 ทางโทรศัพท)หมายเลข 043-770534 ทางโทรสารหมายเลข 243-770534 
 6.3 ทางเว็บไซต) 
 6.4 ทางไปรษณีย) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผ็รับผิดชอบโครงการ 

 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข)/ร�องเรียน ประจําสัปดาห)/ประจําเดือน ทําให�เห็นว�าประชาชนได�
มีส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลสังคมและการอยู�ร�วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปuดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการดําเนินงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร�องเรียน/ร�องทุกข) 
 9.3 แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองค-การบริหารส�วนตําบลบรบือเคล่ือนท่ี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นหน�วยงานภาครัฐท่ีเน�นการให�บริการประชาชน และมี
เปEาหมายให�มีการบริการประชาชนในด�านต�างๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีด�วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน)ต�อประชาชนผู�รับบริการโดยตรง โดยถือว�าประชาชนเป9นศูนย)กลางท่ีจะได�รับการบริการอย�าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป;นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานด�านบริการประชาชน
เป;นไปอย�างต�อเนื่องและเป;นการให�บริการในเชิงรุก จึงได�จัดทําโครงการองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ
เคลื่อนท่ี  เพ่ือสํารวจความต�องการของประชาชนตามมหู�บ�านว�าต�องการให�องค)การบริหารส�วนตําบล
ดําเนินการใหhบริการในดhานใดบhาง และใหhบริการงานดhานตjางๆ ซ่ึงอยูjในอํานาจหนhาท่ี อาจ
ดําเนินการดhวยตนเองหรือรjวมมือกับองคNกรเอกชนโดยเนhนใหhบริการฟรีแก�ประชาชน หรือหาก
จําเป;นต�องคิดว�าบริการก็ให�คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให�ประชาชนเดือดร�อนน�อยท่ีสุดร�วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนโดยไม�ต�องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค)การ
บริหารส�วนตําบลซ่ึงอาจเสียค�าใช�จ�ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปCญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได�แก�ไขปCญหาได�อย�าง
ถูกต�องหรือนํามาเป;นข�อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก�ไขปCญหาต�อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรhางความสัมพันธ)อันดีระหว�างบุคลากรขององค)การบริหารส�วนตําบลกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
4. เป/าหมาย/ผลลัพธ- 
 นําบริการในหน�าท่ีของทุกส�วนงานขององค)การบริหารส�วนตําบล ออกไปให�บริการแก�ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต�างๆ ในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลท้ังหมด ร�วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดให�ออกองค)การบริหารส�วนตําบลเคลื่อนท่ีร�วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือโดยแบ�งเป;นแต�ละเขตตามเขตเลือกต้ัง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําร�างโครงการเสนอคณะผู�บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให�บรรลุผลตามเปEาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ#าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน�าท่ีท่ีจะนําไปให�บริการแก�
ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให�บริการเคลื่อนท่ี (ร�วมกับงานวิเคราะห)นโยบายและ
แผนในการออกประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน) 
 5.  ประสานงานกับทุกส�วนงาน 
 6. วิธีดําเนินการ 
 7. นํากิจกรรมงานในหน�าท่ีออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกให�องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเคลื่อนท่ีร�วมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู�ในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบ ซ่ึงไดhเข�าร�วม
โครงการฯ ได�รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วประหยัด พร�อมท้ังได�รับทราบนโยบายต�างๆ ขององค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบืออย�างท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู�ในเขตองค)การบริหารส�วนตําบล มีโอกาสได�แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ�าหน�าท่ีขององค)การบริหารส�วนตําบลร�วมรับฟCงท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค)การบริหารส�วนตําบล 
และความต�องการด�านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเป=นลายลักษณ-อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข- ได�ทราบถึงการได�รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข- 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นส�วนงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
โดยตรงในการดูแลด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมให�แก�ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุ�งเน�นการบริการให�ประชาชนอยูjในสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีดีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตได�อย�างปกติสุข 
ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจ�งเรื่องราวหรือร�องทุกข)อันมีลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีมีเหตุเดือดร�อน
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รําคาญ เช�น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมจึงมีหน�าท่ีเร�งดําเนินการตรวจสอบและแก�ไข
เหตุเดือดร�อนรําคาญนั้นเพ่ือแก�ไขปCญหาให�ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือรับแจ�งปCญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได�แก�ไขปCญหาได�อย�างถูกต�องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป9นการบริการประชาชนใหhอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดีเสมอ 

 3.3 เพ่ือเป;นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ี 
4. เป/าหมาย 
 รับแจ�งเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข)เก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร�อนรําคาญ (เจ�าหน�าท่ี
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม) 
 5.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ)ให�ประชาชนทราบช�องทางในการแจ�งเหตุเดือดร�อนรําคาญ 
 5.3 รับแจ�งโดยตรงหรือรับเรื่องผ�านศูนย)รับเรื่องราวร�องทุกข)องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข) และนําเรื่องเสนอต�อคณะผู�บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขปCญหาตามความจําเป;นและเร�งด�วน 
 5.5 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ 15 วัน นับแต�วันรับแจ�ง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให�บริการในวัน เวลาราชการ  วันจันทร – วันศุกร) ต้ังแต�เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช�องทางร�องทุกข)/ร�องเรียน ได�แก� 1) ไปรษณีย) 2) โทรศัพท) 3) โทรสาร 4) เว็บไซต) 5) เฟสบุ|ค 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข)/ร�องเรียนเหตุเดือดร�อนรําคาญเป9นประจําทุกเดือน ทําให�เห็นว�าประชาชนได�
มีส�วนร�วมในการสอดส�องดูแลสังคมและการอยู�ร�วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปuดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการสอดส�องดูแลการดําเนินงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงเหตุเดือดร�อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ�งเหตุหรือ
ร�องเรียน/ร�องทุกข) 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข-รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีในการรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข) เป;นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต�องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช�อํานาจ โดยการเปuดโอกาสให�ทุกภาคส�วนได�รับทราบ
ข�อเท็จจริง ข�อกฎหมายท่ีถูกต�อง และต�องเป;นธรรมกับทุกฝ#าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร�องเรียน
ร�องทุกข)เสร็จแล�วให�แจ�งผู�ร�องรับทราบโดยเร็วไม�เกิน 15 วนั 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัดลดปCญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติหน�าท่ีราชการอย�างถูกต�องโดยการนําข�อเสนอแนะจากหน�วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให�ผู�ร�องได�รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร�องเรียนร�องทุกข)และส�งเสริมภาค
ประชาชนร�วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป/าหมายการดําเนินการ 
 ผู�ร�องเรียนร�องทุกข)ทุกราย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข�อเท็จจริงแล�วเสร็จแจ�งผู�ร�องโดยเร็วไม�เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd(ปdงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 การปฏิบัติหน�าท่ีราชการถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย เป;นธรรมกับทุกฝ#าย 
 10.2 ใช�เป;นแนวทางปฏิบัติงานด�านการร�องเรียนร�องทุกข) 
 
3.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค-การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1  องค)กรจัดทําแผนพัฒนา ข�อ 7 (2) และข�อ 9 กําหนดให�มีองค)กรและโครงสร�างขององค)กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให�องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือในฐานะองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบองค)การบริหารส�วนตําบล  มีองค)กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
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องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือโดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรขององค)การบริหารส�วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส�วนได_
มีส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร)การพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ
และแผนพัฒนาสี่ปdองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�สอดคล�องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม
องค)การบริหารส�วนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือกําหนดด�วยความถูกต�อง 
โปร�งใส และสุจริต 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ   จํานวน 15 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมองค)การบริหารส�วนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือบางตําแหน�งใน
ปCจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน�ง 2 ปdตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค)การบริหารส�วนตําบลจึงต�อง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน�งดังกล�าวมาดํารงตําแหน�งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน�ง ภายใน 30 กันยายน 2562 
เพ่ือให�เป;นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค)กรจัดทําแผนพัฒนา ข�อ 7(2) และข�อ 9 ท่ีกําหนด 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห)นโยบายและแผน สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือเพ่ือเป;นองค)กรในการยกร�างหรือจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร)การพัฒนาองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือและร�างแผนพัฒนาสี่ปdองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ือใช�เป;นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ  ความต�องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือด�วย
ความถูกต�อง โปร�งใส สุจริต และให�ความสําคัญในการต�อต�านการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร�างการเรียนรู� เพ่ือมุ�งเน�นยกระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท�องถ่ินเป9นสําคัญจึงควรให�คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว�าเป;นประชาชนกลุ�มหนึ่งในชุมชน สร�างแผนชุมชน
ข้ึนมาด�วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม�บทชมชุนท่ีว�า “แผนชุมชนเป9นการทํางานเพ่ือต�องการให�ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”การสร�างภูมิคุ�มกัน ปEองกันเง่ือนไขจากภายนอกเข�าไป
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ทําให�ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให�ชุมชนได�รับการเรียนรู� รู�จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค�นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก�ไขปCญหาในอนาคตได�และ
การประสานกับหน�วยงานทุกภาคส�วน เพ่ือให�เกิดความร�วมมือเป;นพลังสําคัญในการแก�ไขปCญหาท่ีตอบมนอง
ความต�องการของชุมชน ในปCจจุบันและปEองกันปCญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได� 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�คนในชุมชนได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกันได�เห็นข�อเด�น ข�อดี โอกาสและข�อจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย�างมีเปEาหมายมีช�องทางในการแก�ไขปCญหาของชุมชนได�อย�างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชนได�คิดเป;นและกล�าท่ีจะตัดสินใจด�วยตนเองได� 
4. เป/าหมาย 
 ทุกหมู�บ�านในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผู�บริหาร กํานันผู�ใหญ�บ�าน เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ)โครงการพร�อมให�ความรู�แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช�หอกระจายข�าวและ
เสียงตามสายในหมู�บ�าน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู�บ�านตามกําหนดการ 
 5.4 ส�งแผนชุมชนให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปd (ปlงบประมาณ 2561 - 2564) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู�ได_
อย�างเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได�รับผลประโยชน)ร�วมกันอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมความ
ร�วมมือกันของคนในชุมชนจะก�อให�เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต�อกันได� รวมท้ังปลูกฝCงทัศนคติ ค�านิยมท่ีดีให�กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร�วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถ่ินของตนเองได� 
 
3.3.2 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งตัวแทนประชาคมเข�าร�วมเป=นคณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�ดําเนินการตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปd
ในด�านการจัดซ้ือจัดจ�างขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินในรอบปdงบประมาณ และส�งเสริมให�ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให�มีส�วนร�วมอย�างแข็งขันกับมาตรการการปEองกันการทุจริตในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือเป;นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ�านการประชาคม) ในการมีส�วนร�วมกับองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบืออย�างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�มีกฎหมาย ระเบียบ 
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ข�อบังคับ กําหนดให�ภาคประชาชนและส�งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ�านการประชาคม) ให�มีส�วนร�วม
อย�างแข็งขัน กับมาตรการการปEองกันการทุจริตในองค)การบริหารส�วนตําบลนั่น  คือได�ทําหน�าท่ีอย�างถูกต�อง 
4. เป/าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู�บ�านท้ัง 14 หมู�บ�าน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส�งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ�านการประชาคม) ให�มีส�วนร�วมกับองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบืออย�างแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�_มีกฎหมายระเบียบ 
ข�อบังคับ กําหนดให�ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต�องไปมีส�วนเก่ียวข�องกับองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือในหลายๆ ส�วน เช�น ให�ตัวแทนประชาคมมีส�วนร�วมเป;นกรรมการตามระเบียบฯ ว�าด�วยการพัสดุ 
เช�น เป;นกรรมการเปuดซองสอบราคา  เป;นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เป;นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ  เป;นกรรมการตรวจการจ�าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝ�กอบรมตัวแทนประชาคมให�มีความรู�ความเข�าใจเรื่องระเบียบฯว�าด�วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู�ทําความเข�าใจระเบียบต�างๆ จะได�ปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปdงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและส�วนการคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 9.1 ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ  
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน�าท่ีและบทบาทในการมีส�วนร�วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน�วยงานท�องถ่ินของตนเอง 
 
3.3.3 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ-และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีขององค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงสอดคล�อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�เกิดความ
โปร�งใส ตรวจสอบได�เสริมสร�างบทบาทของประชาชน เข�ามามีส�วนร�วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู�บ�าน 
และเพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึง
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สอดคล�องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค)การบริหารส�วนตําบลให�เกิดความโปร�งใส 
ตรวจสอบได� เสริมสร�างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปuดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
4. เป/าหมาย 
 ผู�แทนชุมชน ผูhแทนสภาท�องถ่ิน ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนพนักงานส�วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือตามหลักเกณฑ)และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให�ผู�บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ)ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 เป;นการเปuดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามาร�วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือ หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต�อความเป;นอยู�ของประชาชนทําให�องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือมีความโปร�งใส ตรวจสอบได� 
 
มิติท่ี 4 การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค-กรปกครองส�วน 
ท�องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปU ประจําปUงบประมาณ 2561 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป;นปCจจัยสําคัญท่ีจะช�วยให�การดําเนินงานตามภารกิจขององค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช�วยปEองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป;นส�วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู�ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต�องมีการกระทําอย�างเป;นข้ันตอนท่ีถูกต�องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผู�บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช�โดยรวมเป;นส�วนหนึ่งของ
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กระบวนการบริหาร เพ่ือให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค)ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป;นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซ่ึงเป;นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข�อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องจะทําให_การปฏิบัติงานขององค)การ
บริหารส�วนตําบลบรบือเป;นไปอย�างถูกต�องและเป;นไปตามวัตถุประสงค)ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน)ความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�างๆ ทางด�านการบัญชี และ
ด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป;นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป;นหลักประกันการใช�และระวังทรัพย)สินต�างๆ ของส�วนราชการเป;นไปอย�างเหมาะสม 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค)การบริหารส�วนตําบลทุกหน�วยงาน พนักงานครู และเจ�าหน�าท่ีศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค)การบริหารส�วนตําบล และศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�างๆ ด�วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจําเป9นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห)และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย)สิน 
รวมท้ังการบริหารงานด�านอ่ืนๆ ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�เป;นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขh
อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย)สิน และการใช�ทรัพยากรทุกประเภท ว�าเป;นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค)และสอดคล�องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 หน�วยงานตรวจสอบภายใน องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 บุคลากรมีความเข�าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ�ายเงินลดน�อยลง 
 10.3 การใช�ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน�วยงาน ท่ีมีอยู�อย�างคุ�มค�า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค�างชําระลดน�อยลง 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให�หน�วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได�กําหนดไว� รายงานต�อผู�กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินอย�างน�อยปlละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นปdงบประมาณ
ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติถูกต�องและเป;นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด เป;นประจําทุกปd 
3. วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให�นายกองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต�อผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดินตามกําหนด 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงานขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค)กร 
 2. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย 
 3. ผู�บริหารมีหนังสือแจ�งให�ทุกส�วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย ดําเนินการ
ประเมินองค)ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค)กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข�อ 6 ระดับองค)กร และนําเสนอผู�บริหาร พร�อมจัดส�ง
รายงานให�ผู�กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณดําเนินการ 
 



95 

 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปEองกันและลดความเสี่ยงต�อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน)สูงสุดต�อองค)กรและประชาชนโดยรวม 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�
กํากับดูแล 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป;นกลไกท่ีสําคัญและเป;นเครื่องมือในการบริหารงานในหน�วยงานไม_
ว�าจะเป;นในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคุมภายในจะช�วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน�วยงานให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�ซ่ึงจะทําให�ปฏิบัติงานและการจัดการของหน�วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค) ในอดีตท่ีผ�านมาการบริหารงานของหนjวยงานภาครัฐ ได�มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให�ใช�เป;นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู�ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข�อหารือต�างๆ โดยส�วนใหญ� จะเน�นไปท่ีการควบคุมด�านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให�
ถูกต�องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ)ท่ีทางราชการกําหนดไว� ซ่ึงไม�ครอบคลุมถึงการจัดการด�านอ่ืน นอกเหนือจาก
ด�านการเงินและบัญชีในหน�วยงาน จึงไม�สามารถสะท�อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน�วยงานได�
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป;นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด�านและสามารถสะท�อนภาพให�เห็น
เป;นองค)รวมของหน�วยงานนั้นๆ ว�ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�เพียงใด การท่ี
ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม�ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป;นช�องทางรั่วไหลทําให�เกิดความเสียหายใน
หน�วยงานและการดําเนินงานไม�สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุส�วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน�าท่ีและมอบหมาย
งานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน�วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให�ระบบการควบคุมภายในดังกล�าว
ทันสมัยอยู�เสมอ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือพิจารณาแล�วเห็นว�าเพ่ือให�องค)กรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายในให�เป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงานจึงได�กําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือข้ึน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให�การใช�ทรัพยากร
เป;นไปอย�างประหยัดและคุ�มค�า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ�อนหรือไม�จําเป;น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด�านการเงินหรือด�านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให�มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�องครบถ�วนและเชื่อถือได� สร�างความม่ันใจแก�
ผู�บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
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 3.3 เพ่ือให�บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข�อตกลง ระเบียบ
ข�อบังคับต�างๆ ของหน�วยงานอย�างถูกต�องและครบถ�วน 
4. เป/าหมาย 
 เพ่ือให�การควบคุมภายในขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน อีกท้ังยังเป;นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให�อยู�ใน
ระดับท่ียอมรับได� ซ่ึงจะทําให�การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค) 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต�งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ�นดินว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเนื่องเพ่ือให�การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให�คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข�อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให�นายกองค)การบริหารส�วน
ตําบลและผู�บริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ / 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หน�วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ประโยชน-ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1. การดําเนินงานของหน�วยงานบรรลุวัตถุประสงค)ท่ีวางไว�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช�ทรัพยากรเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ�มค�า 
 3. มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�อง ครบถ�วนและเชื่อถือได� สามารถนําไปใช�ในการ
ตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน�วยงานเป;นไปอย�างมีระบบและอยู�ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ี
วางไว� 
 5. เป;นเครื่องมือช�วยผู�บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย�างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข�อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร�อยละ 80 ได�ดําเนินการแก�ไข 
 10.3 ร�อยละของหน�วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร�อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค-การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให�องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือในฐานะหน�วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช�มาตรฐานการควบคุมภายในเป;นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต�างๆ ของหน�วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต�อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ผู�กํากับดูแลอย�างน�อยปlละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปdงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค)เพ่ือสร�างความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลว�าการดําเนินงานของหน�วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายในด�านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช�
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย)สิน การปEองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน�วยรับตรวจด�านความเชื่อถือได�ของรายงานทางการเงิน และด�านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความ
เสี่ยงท่ีมีหรือคาดว�าจะมีและจัดให�มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปEองกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให�สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค)ของการควบคุมภายใน จึงได�
กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ส�วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปEองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน�วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให�มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส�วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ผู�
กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพ่ือเป;นการเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให�เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส�วนราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ (ระดับองค)กร) จัดส�งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให�ทุกส�วนราชการ
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส�วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว�างปd 
 6.2 หัวหน�าส�วนราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือนําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการต�อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส�วนราชการ (ระดับส�วนย�อย) 
 6.3 หัวหน�าส�วนราชการขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)พร�อมปCญหาอุปสรรคต�อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต�ละส�วนราชการว�ามีความเพียงพอ
หรือไม� หรือจะต�องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต�อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต�อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดินผู�กํากับดูแลอย�างน�อยปdละหนึ่งครั้งภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นปdงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ส�วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต�อคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน
ผู�กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช�องทางท่ี
สามารถดําเนินการได� 
4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ�ายเงิน  
การหาประโยชน-จากทรัพย-สินของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ�ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด�านการคลังเป9นการทํางานท่ีต�องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต�องอยู�ในกรอบ และต�องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง 
ประชาชนหรือผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจสร�างความสะดวกให�แก�ประชาชนมากท่ีสุดถูกต�องท้ังระเบียบ
กฎหมาย ข�อเท็จจริง ไม�มีข�อผิดพลาดบริการด�วยความเสมอภาคกันไม�เลือกปฏิบัติเสริมสร�างความโปร�งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร�งใสไม�เกิดการทุจริตคอร)รัปชันมีการทํางานมกระบวน
การท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบได� รายงานการเงินจากหน�วยงานภายในและภายนอกไม�พบข�อบกพร�องมี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปuดเผยข�อมูลอ่ืนต�อประชาชน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 
 3.2 การใช�งบประมาณอย�างคุ�มค�าและเปuดโอกาสให�ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได� 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต�องทําอย�างเปuดเผยสามารถตรวจสอบได� จึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไข
การทํางานขององค)กรให�มีความโปร�งใส สามารถเปuดเผยข�อมูลข�าวสาร เปuดโอกาสให�ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต�องได� 
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4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตตําบลบรบือ  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การ
เบิกจ�ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยเปuดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือภายในเก�าสิบ
วันนับแต�วันสิ้นปd และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล�าวโดยเปuดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปdงบประมาณ 2561 และดําเนินการอย�างต�อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด�านการเงินการคลังและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ�ายถูกต�อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู�รับบริการ 
 
4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเห็นถึงประโยชน)จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วม
ตามเจตนารมณ)ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ)การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร)การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�ดําเนินการส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน โดยการกําหนดให�มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให�
ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยผ�านช�องทางหรือกลไกในการร�วมเป;นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได�รับ
ข�อมูลข�าวสารและแสดงความคิดเห็น ได�เรียนรู�การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปuดจากการปฏิบัติจริง ส�วนองค)การบริหารส�วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปuดโอกาสให�ประชาชน
เข�ามามีส�วนร�วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ�นการปรับเปลี่ยนสู�การบริหารราชการท่ีเปuดเผย โปร�งใส เน�นการ
มีส�วนร�วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต�องการและเพ่ือประโยชน)ของ
ประชาชนเป;นสําคัญ 
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3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให�ตัวแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�าง ของ
องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 3.2 เพ่ือปEองกันการทุจริตในด�านท่ีเก่ียวข�องกับงบประมาณขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ
ให�เกิดการพัฒนาได�อย�างคุ�มคาา 
4. เป/าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข�าร�วมเป;น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ได�แก� กรรมการตรวจการจ�าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วย
การพัสดุขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได�กําหนดให�มีการแต�งต้ัง
ให�มีผู�แทนชุมชนเข�าร�วมเป;นกรรมการ แต�องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือให�ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข�าร�วมตรวจสอบเพ่ือให�การดําเนินงานเป;นไปอย�างซ่ือตรง โปร�งใส โดยตัวแทนชุมชนไม�ต�องร�วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให�ความรู�ความเข�าใจแก�คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ�างทุกครั้ง เพ่ือให�
เจ�าหน�าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและตรวจการ
จ�างอย�างละเอียดและถูกต�อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลลัพธ- 
 การจัดซ้ือจัดจ�างขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความโปร�งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร�วม
ตรวจสอบและไม�เกิดปCญหาการทุจริตคอร)รัปชัน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ�างและการควบคุมงานก�อสร�าง เป;นกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญาให�บรรลุตามวัตถุประสงค) และเป;นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย�างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังให�ทําหน�าท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ�างและผู�ควบคุมงาน 
จะต�องมีความรู�ความเข�าใจในอํานาจหน�าท่ีตามข�อบังคับ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และเข�าใจเง่ือนไขข�อกําหนดท่ีระบุไว�ในสัญญาเป;นอย�างดี เพราะหากไม�
เข�าใจหรือเข�าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม�ครบถ�วนในหน�าท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหน�าท่ีท่ีตนเองได�รับ
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การแต�งต้ังให�ทําหน�าท่ีแล�ว อาจทําให�เกิดความเสียหายต�อหน�วยงานหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต�อง
รับผิดชอบทางแพ�ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟEองร�องต�อศาลปกครองได�  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเห็น
ถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ�าง ประกอบกับได�มีการเชิญให�ประชาชนเข�ามามีส�วน
ร�วมในการตรวจรับงานจ�าง เพ่ือความโปร�งใส จึงได�จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ�าง เพ่ือให�ผู�ท่ีได�รับ
แต�งต้ังให�ทําหน�าท่ีกรรมการตรวจการจ�างมีความรู� ความเข�าใจ ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายได�อย�างถูกต�อง 
3. วัตถุประสงค- 
 เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานและผู�ได�รับการแต�งต้ังให�เป;นกรรมการตรวจการจ�าง ทําหน�าท่ีตรวจงานจ�าง
อย�างถูกต�องสอดคล�องกับข�อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
4. เป/าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ�าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให�ผู�บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให�ความรู�แก�คณะกรรมการตรวจการจ�าง 
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ�างให�เข�าร�วมอบรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลลัพธ- 
 คณะกรรมการตรวจการจ�างทําหน�าท่ีตรวจงานจ�างอย�างถูกต�องสอดคล�องกับข�อบังคับหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 
4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถ่ิน 
4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ี 
ให�เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ กฎหมายท�องถ่ิน ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข 
และหลักเกณฑ)ต)างๆ ท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินได�รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต�องรู�และยึด
เป;นแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีการดําเนินการอย�างเคร�งครัด ปCญหาท่ีเกิดข้ึนเป;นประจําไม�ได�เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ)หรือขาดความรู� กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ)ต�างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท�านั้น หากแต�เกิดจากความรู�ความเข�าใจ
หรือการตีความข�อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ) เง่ือนไขท่ีเก่ียวข�องอย�างผิดๆ ส�งผลให�สมาชิกสภาท�องถ่ิน
และผู�บริหารท�องถ่ิน โดยเฉพาะผู�บริหารท�องถ่ินต�องตกเป;นผู�กระทําผิดกฎหมาย ก�อใหhเกิดความเสียหายแก�
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องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และทําให�การแก�ไขปCญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท�องถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส�งผลให�การพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องล�าช�า เพราะไม�ตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนอย�างแท�จริง จากปCญหาดังกล�าวข�างต�น จึงจําเป;นท่ีสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินต�อง
มีความรู� ความเข�าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ)ต�างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข�องกับการบริหารงาน
ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันมีผลให�เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต�อองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
รวมท้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินไม�ต�องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น 
เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย)สินและหนี้สินมีความรู�ความเข�าใจมิให�ดําเนินกิจการท่ีเป9นการขัดกันระหว�าง
ประโยชน)ส�วนบุคคลและประโยชน)ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการ
ปEองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู�ความเข�าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย)สินหรือประโยชน)อ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบล จึงได�
จัดทําโครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ กฎหมายท�องถ่ิน ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเพ่ิมพูนความรู�ความเข�าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย)สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความรู�ความเข�าใจมิให�
ดําเนินกิจการท่ีเป;นการขัดกันระหว�างประโยชน)ส�วนบุคคลและประโยชน)ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความรู�ความเข�าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย)สินหรือประโยชน)อ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ผู�บริหารองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือ จํานวน 28 คน รวม 32 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 

 6.2 ประชาสัมพันธ)โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให�แก�ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การ
บริหารส�วนตําบลเข�ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให�ความรู�โดยวิทยากร พร�อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�เพ่ิมพูนความรู�ความเข�าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย)สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความรู�ความเข�าใจมิให�ดําเนิน
กิจการท่ีเป;นการขัดกันระหว�างประโยชน)ส�วนบุคคลและประโยชน)ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือมีความรู�ความเข�าใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย)สินหรือประโยชน)อ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด�วยเหตุผลดังกล�าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู�ของสมาชิกสภาท�องถ่ินให_มีความพร�อมท่ีจะ
รับภารกิจและการจัดบริการให�แก�ชุมชนจึงเป;นเรื่องท่ีสําคัญอย�างยิ่ง ประกอบกับการให�การศึกษาอบรมเป;นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือได�ดําเนินการ เพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�และ
ทักษะด�านการปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ี รวมถึงมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับระเบียบข�อกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับท�องถ่ินด�วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู�ไปใช�ให�
เป;นประโยชน)ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือได�มีการจัดส�งสมาชิกสภาท�องถ่ินให�เข�ารับการฝ�กอบรมและศึกษาดูงานอยู�เสมอ เพ่ือเป;นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค)กร พัฒนาท�องถ่ิน ให�ท�องถ่ินมีความเจริญก�าวหน�า 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือสร�างการเรียนรู�และประสบการณ)การทํางานให�กับสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความเข�าใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน�าท่ี 
 3.2 เพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เป;นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถ่ินได�เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท�องถ่ินได�อย�างถูกต�อง 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จํานวน 28 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือและหน�วยงานท่ีจัดฝ�กอบรม 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝ#ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ�กอบรมท้ังภายในองค)การบริหารส�วนตําบล
และหน�วยงานภายนอก เพ่ือเป;นข�อมูลในการจัดส�งสมาชิกสภาท�องถ่ินเข�ารับการอบรมหรือร�วมประชุมสัมมนา
แล�วแต�กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร�อยแล�ว ดําเนินการเสนอผู�บังคับบัญชาเพ่ือ
ส�งสมาชิกสภาท�องถ่ินเข�ารับการฝ�กอบรม หรือเข�าร�วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ�กอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ�งให�สมาชิกสภาท�องถ่ินผู�ผ�านการฝ�กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ�กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ�านนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 6.4 ฝ#ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ�กอบรมของสมาชิกสภาท�องถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ#ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลลัพธ- 
 10.1 สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�ความเข�าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน�าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท�องถ่ินได�รับการเรียนรู�และประสบการณ)การทํางานใหม�ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท�องถ่ินเป;นไปอย�างถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท�องถ่ินขององค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ จํานวน 28 ราย ได�รับการ
ฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝeายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝGกใฝeฝeายใด 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝeายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ#ายบริหาร เป;น
กลไกสําคัญท่ีใช�สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ#ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหาร
ปCจจุบันองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป;นของตนเอง แต�ถึงแม�จะ
เป;นอิสระ ส�วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต�างๆ ขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป;นไปโดย
ความเรียบร�อยและถูกต�อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร�วมกัน นอกจากจะทําให�องค)การบริหารส�วนตําบล
มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส�วนร�วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร�างความน�าเชื่อถือให�กับองค)กร สามารถ
นําไปสู�ความโปร�งใสในองค)การบริหารส�วนตําบลและลดการทุจริต  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือจึงได�
ดําเนินกิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ#ายบริหารข้ึน เพ่ือ
กําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท�องถ่ินในการเป;นหน�วยตรวจสอบ โดยให�สมาชิกสภาร�วมเป;นคณะกรรมการ
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ในการดําเนินงานขององค)การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให�การปฏิบัติงานโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได�อีกท้ังยัง
เป;นการช�วยลดปCญหาการทุจริตได� 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป;นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ#ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได� 
 3.3 สมาชิกสภาท�องถ่ินเข�าใจบทบาท หน�าท่ีของตนเองมากข้ึน 
4. เป/าหมาย 
 สมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จํานวน 28 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคู�มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินใช�สําหรับการประชุม 
 6.2 แต�งต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินเป;นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต�างๆ เช�น การจัดซ้ือ
จัดจ�างโครงการต�างๆ การแปรญัตติร�างข�อบัญญัติประจําปd การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท�องถ่ินต้ังกระทู�ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค)การบริหารส�วนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลลัพธ- 
 10.1 สมาชิกสภาท�องถ่ินเข�าใจบทบาทหน�าท่ี และร�วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ#ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต�างๆ มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค-การบริหารส�วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสjงเสริมและการพัฒนาความเข�มแข็งขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เก่ียวข�องกับหลาย
องค)ประกอบ และหลายฝ#ายโดยเฉพาะอย�างยิ่งบุคลากรท�องถ่ิน อันได�แก�  ฝ#ายบริหารและฝ#ายสภาขององค)กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังฝ#ายข�าราชการองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน บุคลากรเหล�านี้มีบทบาท
และต�องทําหนhาท่ีของตนอย�างเข�มแข็ง เพ่ือเสริมสร�างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วมโดยให�มี
กระบวนการสอดคล�องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก�ไข
ปCญหาภายในตําบลและตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ�วงดุลอํานาจระหว�างฝ#ายสภา
กับฝ#ายบริหาร และท่ีสําคัญส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการเสนอแก�ปCญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค)การบริหารส�วนตําบล  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภา
ท�องถ่ิน เก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงาน จึงได�ดําเนินกิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของ
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สมาชิกสภาท�องถ่ินในเรื่องต�างๆ เพ่ือเป;นการส�งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความเขhมแข็งในการใช�อํานาจ
หรือปฏิบัติหน�าท่ีให�เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือเป9นการส�งเสริมให�สมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส�วนร�วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป;นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ#ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป;นการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน 
4. เป/าหมาย 
 สมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ  จํานวน 28 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต�งต้ังสมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลเป;นคณะกรรมการร�วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต�างๆ  
 6.2 สมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลท่ีได�รับการแต�งต้ัง เข�าร�วมปฏิบัติหน�าท่ีนําข�อมูลแจ�ง
ในท่ีประชุมสภาองค)การบริหารส�วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส�วนท่ีประชาชนได�รับ
ความเดือดร�อนและต�องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ผลลัพธ- 
 การพัฒนาองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือเป;นไปอย�างต�อเนื่อง ตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�าน 
การทุจริต 
4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ/าระวังการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ/าระวังการคอร-รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 คอร)รัปชัน หมายถึง การใชhตําแหน�งหน�าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน)ส�วนตัวหรือ
ผลประโยชน)ของพวกพ�องโดยมิชอบด�วยกฎหมายและศีลธรรม เจhาหน�าท่ีของรัฐมีหน�าท่ีรักษาผลประโยชน)
ของส�วนรวม หากใช�ตําแหน�งหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน)ส�วนตัวหรือพวกพ�อง ก็ถือว�า
มีการกระทําคอร)รัปชันการปEองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ) และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล�องกับเกณฑ)
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ�งเน�นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน�วยงานภาครัฐ 
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ท้ังนี้ เพ่ือให�การบริหารราชการเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให�ประชาชนเกิดความ
ม่ันใจศรัทธา และไว�วางใจในการบริหารราชการแผ�นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค- 
 สนับสนุนให�ภาคประชาชนร�วมกันเฝEาระวังการคอร)รัปชันขององค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเรื่องการคอร)รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป;นคณะกรรมการเฝEาระวังการคอร)รัปชันของ
องค)กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู� ความเข�าใจเรื่องการคอร)รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร)รัปชันได_ 
 10.2 มีการมอบหมายให�คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป;นหน�วยเฝEาระวังการคอร)รัปชัน
ในระดับองค)การบริหารส�วนตําบล 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป/ายประชาสัมพันธ-กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปCญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงานภาครัฐได�ส�งผลเสียหายกับประเทศชาติอย�างมาก จําเป;นท่ี
ทุกภาคส�วนในสังคมจะต�องตระหนักและร�วมกันแก�ไขจัดการปCญหา โดยการเข�าไปมีส�วนร�วมเป;นเครือข�ายใน
การขับเคลื่อนต�างๆ ให�เกิดการเฝEาระวัง ปEองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ�นให�ทุกภาคส�วนในจังหวัดได�
ตระหนักถึงปCญหาการทุจริตคอร)รัปชันและมีส�วนร�วมในการปEองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค- 
 3.1 เพ่ือให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการปEองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ)ในการแก�ไขปCญหาการทุจริต 
4. เป/าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปEายประชาสัมพันธ) 
 6.2 ปuดประกาศประชาสัมพันธ) ณ บริเวณหน�าสํานักงานองค)การบริหารส�วนตําบลและสถานท่ี
ติดประกาศตามหมู�บ�าน 
 6.3 จัดเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบรับแจ�งเหตุทางโทรศัพท) 
 6.4 บันทึกเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข) 
 6.5 เสนอผู�บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 10.1 จํานวนเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได�รับการร�องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการป/องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค)การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 กําหนดให�องค)การบริหารส�วนตําบลมีภารกิจหน�าท่ีท่ีต�องเป;นไปเพ่ือประโยชน)สุขของประชาชน 
โดยใช�วิธีบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปuดเผย
ข�อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ ให�เป;นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว�า
ด�วยหลักเกณฑ)การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปEองกันและ
ปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุ�งเน�นในการสร�างจิตสํานึก ค�านิยม การบูรณาการ การสร�างความเข�มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการปEองกันและปราบปรามการทุจริตป0ญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร)รัปชัน
สามารถเกิดข้ึนได�ในทุกวงการ ไม�ว�าจะเป;นวงการระดับท�องถ่ินจนถึงระดับชาติ  ซ่ึงองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือมีภารกิจหน�าท่ีในการบริหารราชการท�องถ่ินให�มีความก�าวหน�าเจริญรุ�งเรือง โดยการมีส�วนร�วมของ
ภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร�วมกันพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท�องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะพัฒนาให�เจริญก�าวหน�าได�นั้น 
จําเป;นจะต�องมีองค)ประกอบหลายๆด�าน ในการร�วมกันพัฒนาท�องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข�ายท่ีดีท่ีคอย
สนับสนุนและร�วมมือกันพัฒนาท�องถ่ิน จึงเป;นสิ่งจําเป;น  โดยเฉพาะเครือข�ายด�านการปEองกันการทุจริตคอร)รัปชัน 
ซ่ึงเป;นการเปuดโอกาสให�ภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได�มีส�วนร�วมในการเป;นเครือข�าย
ร�วมกับองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา ร�วมรับผิดชอบ และ
ร�วมตรวจสอบเพ่ือปEองกันการทุจริตคอร)รัปชันในท�องถ่ิน  องค)การบริหารส�วนตําบลบรบือพิจารณาแล�วเห็นว�า 
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การมีเครือข�ายดังกล�าวเป;นสิ่งจําเป;น จึงได�จัดทํามาตรการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการปEองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�ายด�านการปEองกันการทุจริตให�มีความเข�มแข็ง 
3. วัตถุประสงค- 
 1. เพ่ือสร�างแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน)ของท�องถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค)ความรู�ให�กับทุกภาคส�วน ให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปCญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการปEองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
4. เป/าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค)การบริหารส�วน
ตําบลบรบือเข�ามามีส�วนร�วมในการเป;นเครือข�ายด�านการปEองกันการทุจริตร�วมกับองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต�งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร�วมเป;นเครือข�ายด�าน
การปEองกันการทุจริตองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
 2. จัดทําฐานข�อมูลบุคคล องค)กร ส�วนราชการ และองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกแห�งบริเวณ
ใกล�เคียง โดยการลงทะเบียนการเข�าร�วมเป;นเครือข�าย 
 3. เปuดโอกาสให�เครือข�ายท่ีได�รับการแต�งต้ังมีส�วนร�วมในการบริหารราชการขององค)การบริหาร
ส�วนตําบลบรบือ  ในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา และร�วมรับผิดชอบ ร�วมตรวจสอบเพ่ือ
ปEองกันการทุจริต 
 4. ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให�กับเครือข�ายในการร�วมตรวจสอบเพ่ือปEองกัน
การทุจริต 
 5. ทําบันทึกข�อตกลง (MOU) ร�วมกันระหว�างองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือกับบุคคล องค)กร 
ส�วนราชการ และองค)กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเข�าร�วมเป;นเครือข�าย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปd (ปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช�งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ- 
 1. ทําให�เกิดแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน)ของท�องถ่ิน 
 2. ทําให�ทุกภาคส�วนมีความรู�ก�อให�เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปCญหาการทุจริต 
 3. ทําให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการปEองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค)การบริหารส�วนตําบลบรบือ 




