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หลักการและเหตุผล  

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

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

   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่         
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2565  

ส่วนที่  ๑ 
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ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. 
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยด าเนินการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล        
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมเพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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วิสัยทัศน์   
 “องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม บริหารงานด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจการท างาน ต่อต้าน

การทุจริต ” 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5) ซึ่งจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหมท่ี่ประชาชนในพื้นท่ีไม่เพิกเฉย 
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร มีกลไกการตรวจสอบการ
ด าเนินการขององค์กรได้ทุกขั้นตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

พันธกิจ       
   “สร้างสังคมต่อต้านการทุจริต บริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล” 
  ค าอธิบายพันธกิจ 
  การปูองกันการทุจริตในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต         
ทุกรูปแบบ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต     
ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ปลูกฝังและปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่น การท างานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และ
มีกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  
 

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

  ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   ๕. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 

เป้าหมาย 

   1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย   ในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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    2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยมมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

    1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะ
น ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส ใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมจัดท าแผนปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว จะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5  ปี  
(พ.ศ.  2561-2565)
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์

 
 

มิต ิ
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี  

2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้ า ง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้ า ร า ช ก า ร ฝ่ า ย
การเมืองฝ่ายสภา
ท้ อ งถิ่ น  และฝ่ า ย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บั ง เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
-โครงการ พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริต 
 

-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
ส ภ า  แ ล ะ พ นั ก ง า น ข อ ง
องค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
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๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร
ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรม 

-ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะม ว ล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

-มาตรการ เสริมสร้ า งองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

 

 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะ
ไ ม่ ก ร ะ ท า ก า ร อั น เ ป็ น ก า ร ขั ด กั น แ ห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
-กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการ
สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น เพ่ือ
ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย 

-มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

-กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.2 สร้างจิตส านึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

- โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม 

-โครงการสร้ างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

 

 1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สั ง ค ม ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
องค์ ก ารบริ หา รส่ วนต าบล
สี่เหลี่ยม “เด็กไทยโตไปไม่โกง” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

มิติที่  
๑ 

รวม จ านวน  ๑๑  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

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

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

-กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

-  

 2.2 มาตรการสร้ า ง
ความโปร่ งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

-มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 

-ม า ต ร ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง
ม อ บ ห ม า ย ข อ ง น า ย ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
สี่ เ ห ลี่ ย ม  ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลสี่ เหลี่ยม 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 

-กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

- 

 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

- 

 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

- 

 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

- 

 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 

- 

 
 
- 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  11 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ 
 

-โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัด
จ้าง 
 

-มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 

 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 

- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  12 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ า น า จห น้ า ที่ ต า ม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

- กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 

-มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

-มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 
 

- ม าต รก า รกา รออกค า สั่ ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

- 
 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 

 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 

 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 
 

 
 

- 
 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 
 

 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

-โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

- กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติพนักงานสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  ผู้มี
คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

๗๐,๐๐๐ 

- 

๗๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

- 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

- 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

- 
 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  13 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

- มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ”        

-มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- ม า ต ร ก า ร  “ด า เ นิ น ก า ร
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 

 

 

- 
 
 

- 

 
- 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 

 

มิติที่  ๒ รวม จ านวน  ๑๗  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

  

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  14 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

มิติ  
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 

(บาท 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่ วนร่ วมของ
ภาคประชาชน 

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

- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม   
 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 
 

- กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

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

- กิ จกรรม  “การ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่ เหลี่ ยม และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 

- 
 
 
 

 

- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
- 
- 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
- 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  15 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

- มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง   
ที่ ป ร ะช าชน เข้ า ถึ ง ข้ อมู ล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม” 
 

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

 

 
 
 
- 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  16 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

-ก า ร ด า เ นิ น ง า น ศู น ย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบล 
สี่เหลี่ยม 
- โครงการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเคลื่อนที่บริการ
ด้วยใจรับใช้ประชาชน 

-กิจกรรม รายงานผลการ
ต ร ว จสอบข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้         
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
 

- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 

- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  17 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

-มาตรการแต่งตั้งคณะกรรม 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

-กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

- 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

 
 
- 

- 
 
 

 
- 

  

มิติที่  ๓ รวม จ านวน  ๑๒  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  18 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4 . ก า ร เ ส ริ ม 
ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร ต ร ว จ 
สอบการปฏิบัติ
ร า ชก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

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

-กิจกรรมการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในและการ
ติ ดต ามประ เ มิ น ผลกา ร
ควบคุมภายใน 
 

- - - - -  

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

- กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 
 

- - - - -  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  19 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

- โครงการอบรมให้ความรู้
ด้ า น ร ะ เบี ยบ  กฎหมาย
ท้ อ ง ถิ่ น  ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

- 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
- 

- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

- 

- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
- 

- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการ มี
ส่ วน ร่ ว มขอ งชุ มชน 
( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

- มาตรการเฝู าระวังการ
ค อ ร์ รั ป ชั่ น โ ด ย ภ า ค
ประชาชน 
 
- มีปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต  

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติที่  ๔ รวม จ านวน  ๗  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
.............................. 

 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

ล าดับที่  ๑    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้
ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง      
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 

ส่วนท่ี ๓ 
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  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
  6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จัก
การให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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ล าดับที่  ๒  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน   มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว 
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ       ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กร
นั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างาน      สูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ      อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่
และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ
ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง       ธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี    มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาแล ต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข
ให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
เจตคติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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ล าดับที่  ๓  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบล 
สี่เหลี่ยม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตส านึกของบุคคล น้อยนัก
ที่จะเห็นว่าเป็นปัญหาหลักส าคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหา
จริยธรรม   ไม่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้  ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น         มีความสลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนท าให้คน
ไทย ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดดีชั่วได้ จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตส านึก
ที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพและสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมใน
สังคม  ยุคปัจจุบัน   
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุน สร้าง
ค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม   ให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมที่ดีต้องมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมุ่งประสงค์ให้ทุกคนเป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎ
แห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑)  การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๒)  ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๔)  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๕)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลสี่เหลี่ยม และประชาชนภายในต าบลสี่เหลี่ยม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการ
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยมเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล
จริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  
พ.ศ.25๖๐ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , 
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  , 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคณุภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ,   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร         
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
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ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ.25๖๐ –  2565) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    ในปี พ.ศ. 2565 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ – 
2565) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า  ตลอดจนพนักงานจ้าง 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า  ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์     
หรือการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103  ซึ่งมาตรา ๑๐๐ ก าหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึง
อย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่ง
ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชน
โดยส่วนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ ก าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความ
พร้อม  ที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกล
จากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงจัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 
103  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา 
๑๐๓   

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
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  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
  ๓.๓ เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาส
ต่างๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  ลงในโทรศัพท์ จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพ่ือเข้าท า
แบบทดสอบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

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

ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
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เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อัน
รวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยมขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตน
ในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
ให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม     
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เพ่ือปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๙ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลสี่เหลี่ยม 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศ
หนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ 
ดังนั้น ประเทศต่างๆ  ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม 
ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนองค์การ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่
ต าบลสี่เหลี่ยม ” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และเพ่ือถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลสี่เหลี่ยม 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่ม
รื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๕๐๐ ต้น 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
ล าดับที่ ๑๐ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะ เดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง   โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลสี่เหลี่ยม 
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลสี่เหลี่ยม 
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลสี่เหลี่ยม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลสี่เหลี่ยม (กิจกรรม “เด็กไทย   
โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น

ปัญหา    ที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะ     ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล    มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2553 มาตรา 6  ที่ตอ้งการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้   มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลสี่เหลี่ยม (กิจกรรม “เด็กไทยโตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติ
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ต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ น
และการโกงทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน    
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนต าบลสี่เหลี่ยมม  จ านวน  ๑๔๐  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศ     ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้อง มี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  39 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

          จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง ที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ต้องแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม  
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
บุคลากร  ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  41 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่
น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และหัวหน้าส่วนราชการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงาน  มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และอ านาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได ้
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคบับัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานบริหารงานบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2558 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับ         
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
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การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล จะบรหิารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบ
กับมาตรา มาตรา ๖๙/๑   ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การ จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนสะอาด 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
ล าดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ให้ความส าคัญในการ
สร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด 
โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค 
(Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ
อ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดง
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการ
ของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ    
อย่าง  มีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกนั โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.๓ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 
  6.๔ จัดให้มีปูายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

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

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมให้สั้นลงมีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสี่เหลี่ยม 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด          
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
ล าดับที่ ๑๐ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน    
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์   ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ    การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๑ เรื่อง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
ล าดับที่ ๑๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  53 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

   มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 วีสติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ  สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

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

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 

ล าดับที่ ๑๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
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2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้ก าหนดเป็น
นโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่
เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

4. เป้าหมาย 
  จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดเีด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ ๗๐ คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล         
โนนสะอาด จ านวน ๗ ชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับ
การคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้
พิจารณา อีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
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  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 ครั้ง/ปี  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   จ านวน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
  10.2 ผลลัพธ์  
  - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
  - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
ล าดับที่ ๑๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
          พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระ
ราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใ ส่เกล้าฯ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร ์๒๐๐ ปี ดังนี้ 
   ประการที่ ๑ คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ ในความสัจความดี
นั้น 
   ประการที่ ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
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   ประการที่ ๔ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย       
ของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์   

 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมน ามา ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการ
เพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือ
พฤติกรรมที่พึงละเว้น 

  ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

 ๓. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญคือ            
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

 ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ 
วิดีทัศน์ เป็นต้น 

 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

 ๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผล
ของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์               
  ๓.๑  เพ่ือการยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

  ๔.๒  คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ปีละ ๑ ครั้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๒  เพ่ือให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการ

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๖.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  
   ๖.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 ๖.๕  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๖  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๖.๗  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) 
เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ ๑๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร        ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  60 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๑๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยมขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
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  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน      โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
ล าดับที่ ๑๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้าง       ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้น   มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ว่า
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่อง
ทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการภายใน 5 
วัน 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้   มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้      ทุกขั้นตอน 
 

ล าดับที่ ๑ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ให้บริการ ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ         
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จ านวน 1 แห่ง 
 

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

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540           
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จ านวน 1 เล่ม 

  ๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร    
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  6.๒ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๓  เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ 
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7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 25๖๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  ๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างาน       ที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็ นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความโปร่งใสในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ   พ.ศ. 2540 
 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

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

 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  67 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
      จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น       ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓) แผนการด าเนินงาน      ๔) แผนอัตราก าลัง 
๕) แผนการจัดหาพัสดุ       ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน   ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
๑๒)  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๑๓)  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
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ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ     
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม     (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ 
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน 

   ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

   ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของอปท. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไป
มากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึง
จ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไร
บ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะ
มีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
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  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ    
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ให้
ประชาชนโดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
  4.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
  4.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.๔ ปูายประชาสัมพันธ์ 
  4.๕ เสียงตามสาย 
  4.๖ อ่ืนๆ  

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดย
ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และ
มีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
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ล าดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงมีการจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ     มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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  ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-122-073 ทางโทรสารหมายเลข 043-122-073 ต่อ 
118 
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย ์

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
ล าดับที่ ๙ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนทีบ่ริการด้วยใจรับใช้ประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพ่ือ
ส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการ
ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 
เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล     ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
   น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไป
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทั้งหมด 
 
 
 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลสี่เหลี่ยม ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม อย่างทั่วถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลสี่เหลี่ยม มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
ล าดับที่ ๑๐ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ๑๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดย
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

งานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมและตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยมและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนา   ที่ ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คณะ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมบาง
ต าแหน่ง ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
สี่เหลี่ยม จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลสี่เหลี่ยม ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ ๑๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ขึ้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 
435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  77 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล)   
 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา
ทราบปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อ
ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบล  โนนสะอาด จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนดเป็นประจ า ทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากั บดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม  เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง    ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  5  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสี่เหลี่ยม จ านวน 12 คน  
รวม  ๑7  คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ทุกคน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/
กองงานที่รับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

   6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลลัพธ์ 

  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

 

2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร     
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล   มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

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

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  84 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

6. วิธีด าเนินการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  85 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชั่นได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 

จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลสี่เหลี่ยม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
สะอาด  
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  86 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

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



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  87 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ค าน า 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

    นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ
ที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่น
และไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

    องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน ต่อไป 

                              **********************************************************  
       คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
           ผู้จัดท า 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  88 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจริต  5  ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัท าโดย 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสีเ่หลี่ยม 

อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรรีมัย ์


