
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  ................................................... 

 
ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต

สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการ
ปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  และเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ  เพ่ือให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานการปูองกันการทุจริตในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล    บุ่งคล้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 
-2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการปูองกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
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ค าน า 
 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมืองการปกครอง  และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ความส าเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการประสานความร่วมมือ
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  และการ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  การมีวินัยในตนเอง  
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีการด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
เสนอ  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี     
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  โดยเล็งเห็นว่าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่งในการบริหาร
และพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับคะแนน
ของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  50  ต่อไป 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) นี้ขึ้น  เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าให้บรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  1   
บทน า 

 
1.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ  ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ  จากภาคส่วนต่างๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้  ดังนี้ 
 1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน     
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
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 4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด 
ไดแ้ก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนที่เปน็เศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบา้นเมือง 
 

1.2  หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากและ
เป็นมาอย่างอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการพัฒนา
ประเทศ  ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  การเมือง  ที่มีลักษณะผูกขาดอ านาจอยู่ในคน
กลุ่มน้อยที่มีความรู้  ทุน  และอ านาจทางการเมือง  นอกจากนี้สังคมไทยยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต  ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ  ภาครัฐกิจบางแห่งไม่ประพฟติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี  บกพร่องในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีการประท าที่ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโนชย์ส่วนรวม  ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจบางแห่งยังขาดจริยธรรมและ
ไม่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล  ประชาชนยังขาดจิตส านึก  และไม่มีความตระหนักในความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น  จุดอ่อนของกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดจากทุกภาคส่วนขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุนการยกย่องเชิดชูคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่ 3  เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงาน
ของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์  ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภานนอก
องค์กร  โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าปลอดทุจริต  
หรือการทุจรติมีทิศทางลดน้อยถอยลง  ย่อมเกิดจากบุคคลภายในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วยฝุายการเมืองและ
ข้าราชการฝุายประจ าจะต้องมีจิตส านึกในค่านิยมและทัศนคติที่ยอมรับหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ประกอบ
กับการใช้กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบที่กฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่จะช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์การปลอดการทุจริตคอร์รัปชันให้กับประเทศไทย  หรือเป็นต้นแบบในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพปราศจากการทุจริต  คอร์รัปชัน  มีความเป็นธรรม  สุจริต  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบการ
ด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
 (1)  เพ่ือให้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการการปูองกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
 (2)  เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าปฏิบัติราชการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 (3)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  
 (4)  เพ่ือให้มีระบบ  และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
 (๕)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน  ร่วมคิดปูองกันการทุจริต  โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
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1.4  เป้าหมายของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
 (๑)  ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตลอดใจ
ประชาชนมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  เป็นธรรม  และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทาง 
ที่มิชอบทุกฝุาย  
 (๒)  องค์การบริหรส่วนต าบลบุ่งคล้ามีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบไดอ้ย่างรวดเร็ว  โปร่งใส  มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  
 (๓)  หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 (๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้มีความเหมาะสมได้  
 (๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าสามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1.5  ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 (๑)  คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบรารส่วนต าบล  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน  เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต  การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส  ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้  
 (2)  ประชาชนมีจิตส านกึในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการเกิดการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
 (3)  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบได้  
 (4)  สร้างระบบในการบริหารจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
 (5)  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 (6)  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการและประชาชนในการ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการปูองกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

2.1  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการสี่ปี 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต  

1.1  การสรา้ง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร  
ข้าราชการ  
การเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต. บุ่งคล้า 
 

2. มาตรการปูองกัน
การกระท าความผดิ
เกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 
 

3. กิจกรรมจัดส่ง
ผู้บริหาร ส.อบต 
และบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตาม
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
 

4. โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

5. กิจกรรมส่งเสรมิ
มาตรการการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

20,000 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 

 

1.2  การสรา้ง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1. โครงการส่งเสรมิ
การท าการเกษตร
แบบเกษตรอินทรีย์
ให้แก่ประชาชน 
 

2. โครงการส่งเสรมิ
การปลูกผักปลอด
สารพิษ  

80,000 

 
 
 
 

50,000 

80,000 
 
 
 
 

- 

80,000 

 
 
 
 

- 

80,000 
 
 
 
 

- 

 



6 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3. โครงการส่งเสรมิ

การเรยีนรู้และการ
ด ารงชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

4. โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 
 

5. โครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้แก่ชุมชน 
 

6. โครงการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม
ของประชาชน 
 

7. โครงการส่งเสรมิ
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

80,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 

80,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 

80,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 

80,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

90,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

50,000 

 

1.3  การสรา้ง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

1. โครงการ
สนับสนุนกิจกรรม
ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 
 

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง
ผู้ปกครองกับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า 
 

3. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาให้กับ
เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

80,000 

20,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

80,000 

20,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

80,000 

20,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

80,000 

 

มิติท่ี  1 รวม 1 มาตรการ  2 
กิจกรรม  12 

โครงการ 

1,130,000 980,000 980,000 980,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 
 

- 
 

- 
 

-  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

2. โครงการ
ให้บริการประชาชน
ในวันหยุดราชการ 
 

3. กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
 

- 
 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2. มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 

3. มาตรการมอบ
อ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 

1. กิจกรรมการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์

- - - -  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการจดัท า 
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 
 

2. มาตรการให้
ความร่วมมือกับ
หนว่ยตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
 

3. มาตรการแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 
 

4. มาตรการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก 
หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที ่
ขององคก์ารบริหาร
สว่นต าบลบุ่งคล้าว่า
ทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอ านาจ
หนา้ที่โดยมิชอบ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติท่ี  2 รวม 
7 มาตรการ  3 

กิจกรรม  2 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหม้ี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่
เป็นการ 
อ านวยความ
สะดวกแก ่
ประชาชนไดม้ี
สว่นรว่ม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัต ิ
ราชการตาม
อ านาจ 
หนา้ที่ของ
องค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

1. โครงการอบรม
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูม้ิติใหม่แห่ง
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ ตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
2540 
 

2. มาตรการ
เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและ 
หลากหลาย 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกขข์อง
ประชาชน 

1. โครงการ
ประชาคมจดัท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนา
ต าบลและ อบต. 
เคลื่อนที ่
 

2. โครงการศูนย์รบั
เรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข ์
 

3. โครงการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
บุ่งคล้า 

20,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

20,000- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

20,000- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

20,000- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 

3.3 การ
สง่เสริมให ้
ประชาชน 
มีส่วนรว่ม
บริหาร 
กิจการของ
องค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

1. มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจา้ง 
 
 
 
 
 

- - - -  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2. กิจกรรมการ 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า
โดยคณะกรรมการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนชุมชน 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

 

มิติท่ี  3 รวม 
2 มาตรการ  1 

กิจกรรม  4 
โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ 
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน 
การ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัต ิ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ 
ตรวจเงิน
แผ่นดิน 
ก าหนด 

1. มาตรการจดัท า 
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 

2. กิจกรรมตดิตาม 
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

 

4.2 การ
สนับสนุนให ้
ภาคประชาชน
มีส่วนรว่ม
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ 
ด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให ้
ประชาชนได้
รับทราบ 
 

2. มาตรการส่งเสริม
การตรวจการจ้าง
โดยภาคประชาชน 

- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 

20,000 

 

4.3 การ
สง่เสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมการมี
สว่นรว่มในการ
ปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วน
เพื่อตอ่ตา้น
การทุจริต 

1. มาตรการเฝ้า
ระวังการคอรร์ัปชัน
โดยภาคประชาชน 

- 
 
 
 

- - -  

2. กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

 

มิติท่ี  4 รวม 
3 มาตรการ  4 

กิจกรรม   
20,000 20,000 20,000 20,000 

 

รวมท้ัง  4  มิติ  มีการด าเนินงานทั้งหมด  13  มาตรการ  10  กิจกรรม  18  โครงการ 
 

 
 
 



12 
 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

ตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
. 

3.1  มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ  การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิขกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า”. 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันสภาพสังคมมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ท าให้คนมีค่านิยมที่หลากหลายไปตาม
กระแสสังคม  หากมีฐานการด ารงชีวิตที่ประมาท  ดังจะเห็นได้จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นอกจากจะ
ท าร้ายตัวบุคคลแล้วยังคุกคามต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมด้วย  สิ่งส าคัญที่สุดคือการมีสติ  รู้เท่าทันและ
สามารถที่จะไตร่ตรองเลือกรับสิ่งต่างๆ  ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างรอบคอบ   
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน  และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลภาภิวัฒน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้อง
รับผิดชอบดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงาน  ลูกจ้าง  และบุคลากรในทุกระดับ  จะช่วยส่งเสริมปลูกฝังพฤติกรรมและขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีสติ  มีความรอบครอบในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมให้อยู่อย่างสงบสุข  การปฏิบัติตามหลักธรรม 
ค าสอนของพระพุทธศาสนาถือเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยม   
และคุณค่าความเป็นไทย  และท าให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ  
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิกสภา  อบต.  มีความรู้เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.  เพ่ือให้พนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิกสภา  อบต.  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็น
พลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ  

๓.  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้พนักงาน  ลูกจ้าง  และสมาชิกสภา อบต. มีความซี่อสัตย์  สุจริตและ
รับผิดชอบ  ยืนหยัดในการท าสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติ 

๔.  เพ่ือให้พนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.  ร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
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 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
        ๑)  พนักงาน  ลูกจ้าง  และสมาชิกสภา อบต. ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
        ๒)  พนักงาน  ลูกจ้าง  และสมาชิกสภา อบต.  ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม  และคุณค่า
ความเป็นไทย  และการปฏิบัติตนให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างสงบสุข  ตลอดจนได้ร่วมท านุบ ารุงศาสนา 
  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
         ๑)  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  จ านวน   71  คน   
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 ๑) เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  
 ๒) ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
 3) ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4) ด าเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
     -  จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
       -  ประเมินและสรุปผล 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  พนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.  มีความรู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.  พนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต. ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิต
สาธารณะ  เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็น
พลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ  
 ๓.  พนักงาน  ลูกจ้าง  และสมาชิกสภา อบต. มีความซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนยัดในการ
ท าสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๔.  พนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิกสภา อบต.  ไดร้่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “ มาตรการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2542     
ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการทุจริตในการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ  หรือที่เรียกกันเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า  “ฮ้ัว”  เป็นภารกิจใหม่ที่เพ่ิมขึ้นอีกประการหนึ่ง
ด้วยพฤติการณ์การทุจริตในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  เป็นการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งที่ท าให้รัฐต้อง
สูญเสียผลประโยชน์ในแต่ละโครงการอย่างมหาศาล  ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
ด้วยกันเองที่รวมกลุ่มกันเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากการเสนอราคา  หรือการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้การ
สนับสนุน  หรือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เสนอราคาบางราย  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับประโยชน์ตอบแทน  
โดยมิชอบ  นอกจากนี้ฝุายนโยบายและนักการเมือง  ก็อาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วย     
โดยอาจเริ่มมาตั้งแต่การเสนองบประมาณหรือโครงการ จนถึงการด าเนินงานหรือการตรวจรับงาน 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดโครงการการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ขึ้น  เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนในหน่วยงาน 
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคล
ธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ  มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.  เพ่ือให้พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  

๓.  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ  มีความซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนหยัดใน
การท าสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑.  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็น
คู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ  มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็น
คู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  
 ๓.  เพ่ือสร้างให้พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เป็นคูส่ัญญาของหน่วยงานภาครัฐ  มีจิตส านึกที่ด ีซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบยืนหยัดในการท าสิ่ง 
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ที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติ 
  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
           ๑.  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน   100  คน   
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  
 ๒.  ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
 3.  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ด าเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
     -  จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ 
       -  ประเมินและสรุปผล 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็น
คู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ  มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็น
คู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐมีความตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  

๓.  เพ่ือสร้างให้พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลธรรมดาหรือ   
นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของหน่วยงานภาครัฐ  มีจิตส านึกที่ด ี ซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนหยัดในการ 
ท าสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติ 
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ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ จัดส่งผู้บริหาร  ส.อบต  และบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ    
ยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม   พระราชกฤษฎีกา    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  ระบุว่า “ส่วนราชการมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ    
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ  เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้   ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง              
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๓.  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ              
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
     4.๑  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่างๆ 
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     4.๒  ด้านความรู้และทักษะเฉพะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานด้านการเงินการบัญชี  งานด้านกฎหมาย  งาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  งานด้านช่าง  เป็นต้น 
       4.๓  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน  เช่น    
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
     ๔.4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์การท างาน  การสื่อความหมาย  
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
     4.๕  ด้านศีลธรรมคุณธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เช่น  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประกอบด้วย  
 ๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 
 ๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล 
 ๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
 ๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  พ้ืนที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือต่างจังหวัด  ในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดส่งบุคลกรเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  400,000  บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  บุคลากรสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๒.  บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน  เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๓.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด 
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 ล าดับที่  4 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแยง้ภายในองคก์รได้อีกดว้ย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว  ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น  ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง  พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติใหมป่ลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมตา้นภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  ทั้งนี้  กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย  ความชอบ
ธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ  ของภาครัฐ  จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล้ว   
 แต่อย่างไรก็ตาม  ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  หลักความชอบธรรม (Legitimacy)หลักความโปร่งใส(Transparency)หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)  และหลักการ
มีส่วนร่วม(Participation)  ดังนั้น  การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้
เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ  จะต้องค านึงถึง
กรอบเปูาหมาย  วัตถุประสงค์แนวทาง  หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ  เพ่ือสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไดต่้อไป  ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดขีึ้น 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
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 3.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 4.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เก่ียวขอ้ง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

 7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ  ไปประยุกตใ์ช้ในการท างานให้กับองค์กร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ล าดับที่  5 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ส่งเสริมมาตรการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2556 – 
2560)  มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ. 2564  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ  ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้ก าหนดแนวทาง/กิจกรรมใน
การส่งเสริมมาตรการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ
ที่เปน็รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแกค่ณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝุายประจ า  ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝุายประจ า  ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า  5  เรื่องข้ึนไป 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  อาทิ  กฎหมาย ป.ป.ช.  มาตรา  100  มาตรา  103  มาตรา  103/7  สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ    
ที่เก่ียวขอ้งกับการปลูกจิตส านึก 
 2.  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม  และสื่อช่องทางต่างๆ 
 

 7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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 1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างกว้างขวาง  ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร  กลุ่มผู้บริโภค 
สินค้าเกษตรอินทรีย์  และประชาชนทั่วไป  เนื่องจากกระแสความปลอดภัยต่อสุขภาพจากการบริโภคสินค้าที่ 
ปลอดภัยจากสารเคมี  โดยเฉพาะสินค้าอาหารที่มาจากผลผลิตเกษตรจ าพวกพืช  เนื้อสัตว์  และผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆ  สินค้าเกษตรเหล่านี้ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดมีทั้งที่ระบุบนฉลากว่าสินค้าปลอดภัย  สินค้าปลอด 
สารเคมี  สินค้าไร้สารเคมี  สินค้าไฮโดรโปรนิกส์  และสินค้าเกษตรอินทรีย์  ซึ่งมีทั้งสินค้าที่แสดงเครื่องหมาย 
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสินค้าท่ีไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยผู้บริโภคส่วน 
ใหญ่มีความเข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกกลุ่ม  คือ  “สินค้าเกษตรอินทรีย์”  นอกจากนี้  ผู้บริโภคบาง
กลุ่มที่นิยมบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ระบุว่าเป็น  “สินค้าเกษตร
อินทรีย์”  บนฉลาก  แต่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จัดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสับสนและไม่แน่ใจในคุณภาพของสินค้าดังกล่าว   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าจึงมีความเห็นว่าการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเกษตรอินทรีย์  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์  และสินค้าอ่ืนๆ  รวมทั้งการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   
จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้น  และสามารถน าความรู้
จากการอบรมและการฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นๆ  ต่อไปได้ 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์  ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตร 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เก่ียวขอ้ง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
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 5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

 7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน ารู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
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ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช้รับประทานกันมาก  เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้ง
วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง  แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น  มักจะเลือกบริโภค
ผักที่สวยงามไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช  จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้
สารเคมีปูองกันและก าจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก  เพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด 
เมื่อผู้ซื้อน ามาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้   เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
ดังกล่าว เกษตรกรจึงควรหันมาท าการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ  โดยน าเอาวิธีการปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน  เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง  เพ่ือความ
ปลอดภัยของเกษตรกร  ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษนี้ขึ้น 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือท าให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ  ไม่มีสารพิษตกค้าง  เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 2.  เพ่ือช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น  เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืช  ท าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 
 3.  เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 4.  เพ่ือลดปริมาณการน าเข้าสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 5.  เพ่ือช่วยให้เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพท าให้สามารถขาย
ผลผลติได้ราคาที่ด ี
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  หมู่ที่  13  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวขอ้ง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

 7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  พืชผักมีคุณภาพ  ไม่มีสารพิษตกค้าง  เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 2.  เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น  เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช  ท าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 
 3.  ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 4.  ลดปริมาณการน าเข้าสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชได้ 
 5. ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพขายได้ราคาดีข้ึน 
 6.  ผู้จัดท าโครงการและเกษตรกรมีความรู้ในด้านการปลูกผักปลอดสารพิษมากยึ่งขึ้น 
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ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ  “ ส่งเสริมการเรียนรู้และการด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย  และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้  และคุณธรรม  เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  การปูองกันให้รอดพ้นจาก
วิกฤตและให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
 โดยที่สภาวะการณ์โลกปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การด าเนินชีวิตต้องพ่ึงพาปัจจัยจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่  อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชน
ภายในเขตพ้ืนต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การท านา  ท าไร่ยาสูบ  การปลูกผัก 
เป็นต้น  ที่มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายโดยต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากภายนอกเป็นอย่างมาก  เช่น  ปุ๋ย   
ยาฆ่าแมลง  การใช้พลังงานต่างๆ  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือสนองตอบตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชน
โดยทั่วไปได้  และส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม  สามารถใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี  
การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท   
 3.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของ
พลังงานทดแทน และยังเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายไดภ้ายในครัวเรือนได้ส่วนหนึ่ง 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  กลุ่มเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และประชาชนทั่วไป  จ านวน  14  หมู่บ้านๆ  ละ  5  คน  
รวม  70  คน 
 2.  ผู้สังเกตการณ์  จ านวน  10  คน 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 1.  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.  ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน  บ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์  ตระการฤทธิ์  หมู่ที่  13  ต าบล    
บุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประสานเตรียมการในการจัดท าโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3.  ด าเนินการตามโครงการฯ 
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 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ผู้เข้าร่วมอบรมส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิต
อย่างรอบครอบ  ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  

2.  ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบของพลังงาน
ทดแทน  และยังเป็นการสร้างทางเลือกในการลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ภายในครัวเรือนได้ส่วนหนึ่ง 
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 ล าดับที่  4 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  มีแนวคิดต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙)  คือ  การยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย  การก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ  เพ่ือปูองกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ  และเสริมสร้างรากฐานของประเทศในด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับ
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  การส่งเสริมสร้างสุขภาวะของ
คนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  โดยเน้นการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเป็นการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปราชการและการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชนให้มากขึ้น 
 การส่งเสริมด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552)  ตามมาตรา  67 (5)  ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖ (๑๔)  การส่งเสริมกีฬา  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้
เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  และได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  อีกทั้ง  เป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างเยาวชนและประชาชน 
หน่วยงานในพื้นท่ี  จึงได้จัดท าโครงจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 ๒.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา  หลีกเลี่ยงการพัวพันกับ 
อบายมุขต่างๆ 
 ๒.  เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตื่นตัวและสนใจในกิจกรรมการเล่นกีฬามากขึ้น 
 3.  เพ่ือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 
 

 ๓.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๓.๑  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย  ประเภทอาวุโส  11  คน  จ านวน  22  คน 
 ๓.๒  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 เยาวชนและประชาชนให้ความส าคัญของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬามีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์  แข็งแรง  มีความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

 ๔.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดประชุมชี้แจง  ปรึกษาหารือ  ในการจัดส่งทีเข้าร่วมการแข่งขัน 
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 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ขออนุมัติด าเนินการโครงการ 
 4.  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
               - การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ  
 5.  จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการ 
 6.  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
 

 ๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬา  หลีกเลี่ยงการพัวพันกับอบายมุขต่างๆ 
 2.  เยาวชนและประชาชนเกิดความตื่นตัวและสนใจในกิจกรรมการเล่นกีฬามากขึ้น 
 3.  เยาวชนและประชาชนต าบลบุ่งคล้าได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
 4.  เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
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 ล าดับที่  5 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  ฉบับที่  6  (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการกีฬาที่ส าคัญ  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่   
 1)  การพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน   
 2)  การพัฒนาการกีฬาเพ่ือมวลชน  
 3)  การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ    
 4)  การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ    
 5)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
 6)  การพัฒนาการบริหารการกีฬาและการออกก าลังกาย  
 การพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาการกีฬาเพ่ือมวลชนนั้นมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มได้
เล่นกีฬา  และออกก าลังกายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  กีฬาเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพราะท าให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสติปัญญา  ตลอดทั้งท าให้ผู้เล่นรู้จัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  อยู่ในกฎกติกา  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กและ
เยาวชนของชาติได้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (6)  ให้ “ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ”  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา  16  (14)  ให้ “การส่งเสริมกีฬา”  จึงจัดท า
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนขึ้น 
 

 ๒.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม 
         2.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชน  ได้ออกก าลังกาย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 3.  เพ่ือให้เด็ก  เยาวชนและประชาชน  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
 

 ๓.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณก์ีฬา  ได้แก่  ลูกฟุตบอล  ลูกฟุตซอล  ลูกวอลเล่ย์บอล  ลูกตะกร้อ  ตาข่ายประตู
ฟุตซอล  ตาข่ายประตูฟุตบอล    ตาข่ายวอลเล่ย์บอล  ตาข่ายตะกร้อ  ไม้แบดมินตัน  ลูกแบดมินตันขนไก่
ลูกเปตอง และ ตาข่ายแบดมินตัน ให้กับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 14  
หมู่บ้าน 
 

 ๔.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2.  ส ารวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์ของแต่ละหมู่บ้าน 
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 3.  ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 4.  จัดท าทะเบียนและบัญชีส่งมอบอุปกรณ์กีฬา 
 5.  จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 
 6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 ๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  90,000  บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  หมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอส าหรับให้บริการแก่ประชาชน 
 2.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น 
 3.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากข้ึน 
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 ล าดับที่  6 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง  และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
ยังส่งผลถึงเด็ก  เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 
ขาดระเบียบวินัย  ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาด
ความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ  ของสังคมตามมา  เช่น  ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติด
เกมส์  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่  ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  (๕)  ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา  และวัฒนธรรม  (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ได้เล็งเห็นว่า
วิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนา  ท าให้
เกิดสมาธิและสติปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
จะช่วยท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม  ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ใน
กรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนเป็นคนดี  และสามารถแก้ปัญหา
สังคมได้และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
  

 ๒.  วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทาง                 
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพุทธศาสนิกชนและพลเมืองที่ดี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชน  มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี 
 4.  เพ่ือให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างถูกต้อง 
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
 

 ๓.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งคล้า 
 

 ๔.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๓.  จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในการจัดงาน 
 4.  ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
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 5.  รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 

 ๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธ       
ศาสนาอย่างแท้จริง 
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น 
 3.  เด็ก  เยาวชนและประชาชน  มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดียิ่งข้ึน 
 4.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างถูกต้อง 
 5.  เด็ก  เยาวชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 
 ล าดับที่  7 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร  พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ
ความทุกขย์าก  ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ  ทั่วประเทศ  โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือ
ราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่  พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการ
ปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินด ี อยู่ดี  ในอนาคต” ด้วย  ดังนั้น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่
ห่างไกล  ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง  โดยมีหลักการส าคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น  ประหยัด  การพ่ึงพาตนเอง  ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม  นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน  สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
จึงจัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนนี้ขึ้น 
 

 ๒.  วัตถุประสงค์ 
 1.  ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลบุ่งคล้า 
 2.  ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลบุ่งคล้า 
 3.  สามารถน าความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
 4.  สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ 
 5.  สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ๓.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งคล้า 
 

 ๔.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๓.  จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 4.  ด าเนินการจัดฝึกอบรม 
 5.  รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 

 ๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้จ านวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 2.  ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 3.  ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 4.  มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  ลดรายจ่าย  เกิดความพอเพียง 
 5.  เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ สนับสนุนกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย  โรงเรียนบ่านบุ่งคล้าได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นในโรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถทางด้านการเกษตรเพ่ือการเลี้ยงชีพแบบพอเพียง  และสามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการไป
ถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชน  ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้มีการจัดกกิจกรรมต่างๆ  มากมาย  เช่น  การเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมือง  การเลี้ยงหมูหลุม  การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ  การปลูกผักปลอดสารพิษ  การเลี้ยงปลา
ดุก  การเพาะเห็ด  การสาธิตการท านาข้าวอินทรีย์  การเลี้ยงกบ  การผลิตน้ าส้มควันไม้  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
ล้วนเป็นการฝึกทักษะให้กลุ่มยุวเกษตรกรรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  น าไปประกอบอาชีพเพ่ือเป็นการ
หารายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้  ส่งผลให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี  ไม่มีภาระหนี้สิน  ด ารงชีพตามแบบ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  มีอ านาจหน้าที่
ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรและกลุ่ม
เกษตรกร ตามมาตรา  67  (6)  มาตรา  68  (5)  (7)  ประกอบกับมาตรา  16 (6)  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   ก็ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการการส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่  
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและชี้น าแนวทางการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะ
เป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพการเกษตรให้กับเด็ก  นักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่  
โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง  เพ่ือน าไปสู่การขยายผลการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น  และจากกลุ่มยุวเกษตรโรงเรียน
บ้านบุ่งคล้าสู่ครอบครัวและชุมชน 
 2.  เพ่ือให้เด็ก  นักเรียนและประชาชน  ได้น าความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 3.  เพ่ือให้เด็ก  นักเรียนและประชาชน  ได้เรียนรู้การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก  นักเรียนและประชาชน  ในการท างานและการเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของคนในชุมชน 
 5.  เพ่ือขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที ่
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  จ านวน  30  คน 
 2.  กลุ่มโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าและประชาชนต้นแบบการด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่  จ านวนแห่งละ  20  คน   
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 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  หมู่ที่  5  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอ
หล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2.  จัดประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง 
 3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดในโครงการ 
      -  ประสานการด าเนินงานกับโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 
      -  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
      -  จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มประชาชน 
         ต้นแบบฯ   
      -  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  เด็ก  นักเรียนและประชาชน  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร  และสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปขยายผลจากรุ่นสู่รุ่น  และขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน 
 2.  เด็ก  นักเรียนและประชาชน  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงครอบครัวได้ 
 3.  เด็ก  นักเรียนและประชาชน  สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ความสุข 
 4.  เด็ก  นักเรียนและประชาชน  มีความสัมพันธ์อันดีในการท างานและอยู่ร่วมกันในชุมชน  
 5.  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลและเผยแพร่ในชุมชนได้ 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ แข่งขันกีฬาระหว่างผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒน้เด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การออกก าลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากส าหรับทุกเพศทุกวัย  การเล่นกีฬาเป็นการออกก าลังกาย
ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้ว  ยังเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ความมี
คุณธรรม  รู้แพ้  รู้ชนะ  และรู้จักให้อภัย  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการด าเนินชีวิต  ให้มีความสุข  โดยเฉพาะ
ในวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่ต้องการการวางพ้ืนฐานที่ดีทั้งในด้านของร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  67  (6)  ให้ “ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ”  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา  16  (14)  ให้ “การส่งเสริมกีฬา” องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการกีฬา  ควรส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้มี
การเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตระหนักและเห็นความส าคัญของการปลูกฝังให้เด็กมีความรักในการเล่นกีฬา 
และการส่งเสริมเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  จึงได้จัดท าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้ปกครองกับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้าขึ้น    
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและเด็ก 
2.  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีความรักในการเล่นกีฬา 

 3.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักกฎกติกา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและรักการออกก าลัง
กาย 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ 
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จ านวน  1  แห่ง  เด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด  73  คน  พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  จ านวน  73  คน 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กต าบลบุ่งคล้า  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมเพ่ือก าหนดวางแผนการด าเนินโครงการ 
2.  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
3.  ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
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5.  ด าเนินการโครงการ 
     - จัดการแข่งขันกีฬา 
6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ผู้ปกครองและเด็กมีรักความผูกพันและความสัมพันธ์อันดี 
 2.  เด็กมีความรักในการเล่นกีฬา 
 3.  เด็กรู้จักกฎกติกา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ าใจเป็นนักกีฬาและรักการออกก าลังกาย 
 4.  เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 5.  ผู้ปกครองตระหนักถึงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยมากข้ึน 
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 ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างหลังจากการ
เรียน  ท างาน  หรือท าสิ่งต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์  เสริมสร้างพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ช่วยคนในสังคม
และชุมชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งยังให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนี้    
หากเด็กเยาวชนและประชาชน  ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของนักกีฬาทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
กายและจิตใจ  กีฬามิได้จ ากัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการออกก าลังกาย  และการใช้เวลาว่างให้ผ่าน
ไปเท่านั้น  แต่กีฬายังเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนามนุษย์  สามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดีและปูองกันตัวเอง
จากโรคต่างๆ  ได ้
      องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗ (๕)  ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  (๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและพิการ  และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  (๑๔)       การ
ส่งเสริมกีฬา  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้เล็งเห็นความส าคัญของการกีฬา  ควรส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้มีการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
และเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้างเด็ก  เยาวชนและประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้านจรรโลงใจ 
ด้านสามัคคี  และความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กเยาวชน และประชาชนภายใน    

ต าบล 
2.  เพ่ือเสริมสร้างให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกาย  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

สมบูรณ์ 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
๔.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในต าบล   
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็ก  เยาวชนและประชาชนในต าบลบุ่งคล้า  เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  400  คน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  อบต. ผู้น าชุมชนเพ่ือก าหนดชนิดกีฬาวางแผนด าเนินการ 
จัดการแข่งขันกีฬา 
 2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ขออนุมัติด าเนินการโครงการ 
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4.  ประชาสัมพันธ์การจัดงานและรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานตามโครงการ 
     - ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ  
5.  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามโครงการ 
6.  สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนภายในต าบลมีความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี 
 2.  เด็ก  เยาวชนและประชาชน  ได้ออกก าลังกาย  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 3.  เด็ก  เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 
 ๔.  เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในต าบล   
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแล
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เทา่ที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจใหแ้ก่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่อง 
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ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้
องคก์รปกครองสjวนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 2.  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 3.  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3.  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4.  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5.  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8.  รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 -2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 -  มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  1  ฉบับ 
 10.2  ผลลัพธ์ 
 -  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ มาตรการในการเสริมสร้างความโปร่งใส่  ยุติธรรมในการบริหารงานบุคคล ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงาน   และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดหลักการส าคัญของ
การบริหารงานบุคคล   โดยให้ค านึงถึงระบบคุณธรรม (Merit System) โดยแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆ  ๔  
หลัก  คือ  
 ๑. หลักความสามารถ (Competency) หมายถึง การยึดหลักความรู้ความสามารถของบุคคลเป็น
ส าคัญ พยายามหาทางคัดเลือกให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
มาสมัครให้มากท่ีสุด หาวิธีการที่เหมาะสมมาท าการคัดเลือก   การโยกย้าย   การเลื่อนต าแหน่งต้องค านึงถึง
หลักความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ 
 ๒. หลักความเสมอภาค (Equality) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติทุกคน (Open to all) 
ให้โอกาสแก่ผู้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน (Equality of opportunity) หน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเดียวกัน
จะต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน (Equal pay for equal work) ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากันด้วย
ระเบียบของมาตรฐานในการบริหารงานบุคคลอย่างเดียวกัน  โดยค านึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอ
ภาคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ไม่ค านึงถึงภูมิหลัง ชาติ 
ตระกูล เพศ ผิวพรรณ ฯลฯ ถ้ามีความสามารถบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
 ๓. หลักความม่ันคงในการด ารงสถานภาพ (Security) หมายถึง หน่วยงานพยายาม ท าให้ทุกคนที่
เข้ามาอยู่กับหน่วยงานมีความมั่นคงในชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพการงาน  เงินเดือน สวัสดิการ และประโยชน์
เกื้อกูลอ่ืน ๆ ประกันมิให้ถูกกลั่นแกล้ง   หรือถูกออกจากราชการ โดยไม่มีความผิด เช่น การจ่ายค่าตอบแทน
ตามค่าของความสามารถหรือผลของงาน   เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานรู้สึกว่าตนมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถให้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน   ทุกคนก็จะทุ่มเทการทางานให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  
 ๔. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) หมายความว่า ผู้บริหารองค์กรที่ท า
หน้าที่ในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารคนจะท าอย่างไรให้ปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง 
(ทั้งภายในและภายนอก) อิทธิพลอ านาจมืดหรือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษได้โดยใช้อิทธิพลท าลายระบบ
คุณธรรม และข้าราชการประจ าจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มก าลังความสามารถ ต้องไม่
กระท าตนให้ตกอยู่ภายใต้อาณัติหรืออิทธิพลของพรรคการเมือง  
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 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างความเป็นธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.  เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 
 3.  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  เกิดความรัก  
ความสามัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ลดความขัดแย้ง  และสร้างความภักดีต่อองค์กร 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ก าหนดมาตรการในการเสริมสร้างความโปร่งใส่  ยุติธรรมในการบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
      (๑)  การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ต้องค านึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเป็นธรรมและประโยชน์ของทางราชการ  
      (๒)  การบริหารงานบุคคลต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของ
งาน  โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
      (๓)  การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนต าแหน่ง  และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ 
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ  และจะน าความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้ 
      (๔)  การด าเนินการทางวินัยต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคต ิ
      (๕)  การบริหารงานบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
 2.  การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542  และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนด 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  สร้างความเป็นธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.  เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล 
 3.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเกิดความรักความสามัคคี  
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ลดความขัดแย้ง  และสร้างความภักดีต่อองค์กร 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด  จึงต้องจัดให้มีการบริการ
ประชาชนที่ดีและมีคุณภาพ  ดังมาตรา  ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อภารกิจ 
ของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจการตัดสินใจและการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน”  การปฏิบัติงานเพ่ือให้ความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การให้บริการประชาชน  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและวิธีในการปฏิบัติราชการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงด าเนินการจัดให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการรับบริการ  โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ   เพ่ือตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือมุ่งเน้นการบริการประชาชนในการมาติดต่อราชการในวันหยุดราชการและวันท างานราชการ 
ในช่วงพักเท่ียง 
 ๒.  เพ่ืออ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ตอบสนองปัญหาในการให้บริการที่ดีกับประชาชน 
 ๓.  เพ่ือปรับวิธีการท างานของบุคลากรในหน่วยงานให้ค านึงผลลัพธ์ในด้านการให้บริการประชาชน 
 ๔.  สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  โดยประชาชนสามารถติดต่อราชการในวันหยุดได้
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าคอยให้บริการ 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกคน 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
 ๓.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
 ๔.  สรุปผลการด าเนินงานให้บริการประชาชนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนในการประชุมผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 
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 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้นอกจากเวลาท างาน
ราชการตามปกต ิ
 2.  สามารถตอบสนองปัญหาในการให้บริการที่ดีกับประชาชนได้ 
 ๓.  สามารถสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ากับประชาชนได ้
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 ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  
6)  พ.ศ. 2552  มาตรา  69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 
23  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ  จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าทุกโครงการและกิจกรรม 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน_jยงาน 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบกระจายเสียง
ไร้สาย 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
      -  ประกาศการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
      -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
      -  ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
      -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
      -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ  จัดจ้าง 
      -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2.  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า  ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต ์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงรส์าย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า  3  ช่องทาง 
        10.2 ผลลัพธ์ 
 -  ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ  70  ของโครงการที่
จัดซื้อ  จัดจ้างทั้งหมด 
 -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัด  จ้างได้ 
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 2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ประชาชน ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด   
 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร  มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  โดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒.  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔.  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  การลดขั้นตอนในการท างานขององค์กรให้สั้นลง 
      -  ประชาชนในพื้นท่ี  หมู่ที่  ๑ – ๑4  ต าบลบุ่งคล้า  
      -  ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
      -  พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า    
 2.  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรต้องปฏิบัติ  พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา 
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สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได ้
 ๓.  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน   
 4.  จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 5.  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.  รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 
  

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ๒.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๓.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4.  งานบริการประชาชนขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

 4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า รองปลัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร 
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 2.  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3.  ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน  การบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่อง  
หลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจท าให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ  เกิดขึ้นได้  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  และรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าใหป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ  ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2.  เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน  5  เรื่อง 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าพิจารณา 
 2.  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ปฏิบัติราชการแทน 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 รอ้ยละ  80  ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแยง่แข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปญัหามากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วน  รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่
ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแกค่นรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงจัดให้มีการยกย่อง  เชิดชู 
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแกค่นดีเหล่านั้นให้รว่มกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพ่ือ
ปลุกกระแสการสร้างสังคมแหjงความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจรติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า  10 คน
ต่อปี 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่  เว็บไซต์ อบต.  สื่อสังคม  (Social Media) เป็นต้น 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ  “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น  ภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเปน็สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
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 3.  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองคก์รอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม ่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ  อย่าง
โปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าจึงไดก้ าหนดมาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” นี้
ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองคก์รอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ  อาท ิ
 -  การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี   หรือ
คณะท างาน  LPA  จังหวัด 
 -  การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท.  ตามโครงการ  ITA 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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 ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรมการ/มาตรการ 
 มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 2.  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2.  จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 3.  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแกไ้ขปญัหาเรื่องรอ้งเรียนที่ไดร้ับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 
 4.  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความตอ้งการ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
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 ล าดับที่  4 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557  เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557    
ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงไดจ้ัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส  เป็นธรรม 
 

 4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูองคก์ารบริหารส่วนต าบล  บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
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 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หนา้ที่โดยมิชอบ 
 3.  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย  สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 
 4.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ  ภายใน  5  วัน 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวังและติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “อบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มิติใหม่แห่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐอย่างกว้างขวางเพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง  ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการท าให้การด าเนินงานของรัฐมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามสิทธิการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล    บุ่งคล้า  ได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติงานเผยแพร่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ในการเข้าถึงประชาชนโดยถือหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตามมาตรา  ๙  การประกาศประกวดราคา  สอบราคา  
และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตลอดปีงบประมาณ  เพ่ือ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และตรวจสอบได้  การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 2.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
 ๒.  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจ  ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี 
 ๓.  เพ่ือสามารถจัดระบบข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา  ๙  ได้อย่างเป็นระบบ  และสามารถสืบค้นได้สะดวกจากดัชนีข้อมูลข่าวสาร 
 ๔.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  อันเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๕.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสสอบถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประสบการณ์กับ
วิทยากร  เพ่ือทราบถึงแนวทางการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสรของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  เพ่ือ
จะได้น าความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง 
 

 3.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจะด าเนินการจัดอบรม  ๒  ครั้ง  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 
 ๑.  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๒.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  และประชาชนทั่วไป 
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 4.  วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ในลักษณะการ
บรรยาย  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดย 
 ๑.  จัดอบรมให้ความรู้แก่  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
ในวันที่  25  มกราคม  ๒๕๕8 
 ๒.  จัดอบรมให้ความรู้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  
และประชาชนทั่วไป  ในวันที่  26  มกราคม  ๒๕๕8 
 

 5.  สถานที่ด าเนินการ 
 ๑.  จัดอบรม  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
  

 6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  ได้รับความรู้  แนวคิด  และการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มากขึ้น 
 ๒.  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้ามีความเข้าใจในการบริหารจัดการ  และจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  อย่างเป็นระบบ 
 ๓.  การเรียนรู้และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าที่
เป็นระบบ  จะท าให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าได้อย่างกว้างขวาง  และสามารถน าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและ
การจัดองค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้
จัดท ามาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ  เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  10 
ประเภทขึ้นไป 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้แก่ 
 -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 -  แผนการด าเนินงาน 
 -  แผนอัตราก าลัง 
 -  แผนการจัดหาพัสดุ 
 -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนขอ้มูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

 ล าดับที่  1 
  

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์”  
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกขเ์พ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ากับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

 4.  เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวังหรือ
ความตอ้งการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน
ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้
 

 5.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
 3.  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแกไ้ขปญัหาตามความ
จ าเป็นและเร่งดว่น 
 4.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
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 6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.           
โดยช่องทางร้องทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
 1.  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 2.  ทางโทรศัพท์หมายเลข  056-738038  ทางโทรสารหมายเลข  056-738039 
 3.  ทางเว็บไซต์ 
 4.  ทางไปรษณีย์ 
 

 7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.   มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์รอ้งเรียน  ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 2.  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบุ่งคล้า”  
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การอ านวยความยุติธรรม  การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม  เป็นภารกิจหลักที่
ส าคัญยิ่งของกระทรวงยุติธรรม  ที่จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่และทุกระดับ         
แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแต่เพียงฝุายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนได้ 
หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินภารกิจดังกล่าว  จึงอยู่ที่คนในชุมชน  ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัส 
มีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรม  ความเป็นธรรม  และความสงบสุขในชุมชนนั้นๆ  ได้มีโอกาสและมี
ช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  โดยมีโอกาสในการร่วมคิด 
ร่วมวางแผน  ร่วมด าเนินการและร่วมรับประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการเป็น  
"หุ้นส่วน"  เพ่ือให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างแท้จริง  โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้อ านวยความยุติธรรม
ร่วมกับกระบวนการยุติธรรม  จึงเกิดเป็นแนวความคิดของยุติธรรมชุมชนขึ้น  ซึ่งความหมายของยุติธรรม
ชุมชนนั้น  หลายท่านอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป  บางท่านอาจเห็นว่าเป็นการควบคุมอาชญากรรมโดย
ชุมชนร่วมมือกับต ารวจในการปูองกันและลดปัญหาอาชญากรรม  บางท่านอาจมองว่าเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมและหรือศาลกับชุมชน  โดยตระหนักว่าปัญหาอาชญากรรม
เป็นประเด็นของปัญหาสังคม  ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบต้องให้ความส าคัญเข้ามาท างานร่วมกับชุมชน
มากขึ้น  บางท่านอาจมองว่าเป็นการลงโทษหรือแก้ไขผู้กระท าผิดโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน   โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  ในขณะที่บางส่วนมองไปที่บทบาทของการจัดการยุติธรรมแบบสมานฉันท์โดย
ชุมชนเป็นหลัก 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบุ่งคล้านี้ขึ้น 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการเฝูาระวังและปูองกันปัญหาอาชญากรรม  การทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการ
กระท าผิดกฎหมายต่างๆ 
 2.  เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน 
 3.  เพ่ือด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่ง  หรือความอาญาที่เป็น
ความผิดอันยอมความได้  หรือจัดการความขัดแย้งในชุมชน 
 4.  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท า
ความผิดและอาชญากรรม 
 5.  เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  สงเคราะห์  และบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษ  
รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ  ให้กลับตนเป็นคนดีไม่ให้กระท าผิดซ้ า 
 6.  เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  สิทธิและเสรีภาพ  และกระบวนการยุติธรรมให้แก่
ประชาชนในชุมชน 
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 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนทีต่ าบลบุ่งคล้าที่ได้ได้รับความเดือดร้อน  ไม่เป็นธรรม 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ฯ 
 3.  ด าเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตามที่ได้รับแจ้ง 
 4.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันและเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแตเ่วลา  08.30 น. – 16.30  
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  สามารถเฝูาระวังและปูองกันปัญหาอาชญากรรม  การทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการ
กระท าผิดกฎหมายต่างๆ  ในพ้ืนที่ได้ 
 2.  สามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
 3.  สามารถไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับความแพ่ง  หรือความอาญาที่เป็นความผิดอัน
ยอมความได้  หรือจัดการความขัดแย้งในชุมชนได ้
 4.  สามารถให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท า
ความผิดและอาชญากรรมได ้
 5.  สามารถให้ความช่วยเหลือ  สงเคราะห์  และบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษ  
รวมทั้งผู้ถูกคุมประพฤติ  ให้กลับตนเป็นคนดีไม่ให้กระท าผิดซ้ าได ้
 6.  ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมาย  สิทธิและเสรีภาพ  และกระบวนการยุติธรรมเพ่ิมข้ึน 
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 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ล าดับที่  1 
 

 ๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ  “ประชาคมจัดท าแผนชุมชนและอบต. เคลื่อนที่  ”  
 

 ๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการ
ประสานแผน  โดยผ่านการประชาคมเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา  รับฟังปัญหา  ความต้องการในการพัฒนา
ต าบลของประชาชนหรือกระท าการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์  ภายใต้ระบบการจัดการที่มีการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่าย  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  
67  ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ดังนั้น  ในการพัฒนาต าบลจึงมีความ
จ าเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่  จุดเด่น  จุดด้อยของ
สภาพแวดล้อมภายในต าบล  เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
ซึ่งจะต้องมีการน าแนวทางการพัฒนาดังกล่าว  มาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว  รวมไปถึงการพัฒนาต าบลให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามสภาวะสังคมในปัจจุบัน       
ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  รวมไปถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประกอบกับเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาษีที่จัดเก็บได้
จากประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบ  และเป็นการให้บริการแก่ประชาชนในการรับช าระภาษีนอกสถานที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จึงได้จัดท าโครงการประชาคมจัดท าแผนชุมชนและอบต. เคลื่อนที่  นี้ขึ้น 
 

 ๓.  วัตถุประสงค์ 
 (1)  เพื่อเป็นการส ารวจปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 (2)  เพ่ือให้การประสานและทบทวนแผนพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าประสบผลส าเร็จ  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 (3)  เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนในการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 (4)  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาและแนวทางการบริหารงานที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
 (5)  เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุยกับประชาชน  ตอบข้อซักถาม  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงาน
หรือการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  รวมถึงการชี้แจงแนวทางในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในอนาคต 
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 ๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  14  หมู่บ้าน   
 

 ๕.  วิธีด าเนินการ 
 (๑)  ประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 (2)  เขียนแผนงาน/โครงการ 
 (3)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (4)  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ 
 (5)  ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
        -  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
        -  ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
       -  จัดประชุมประชาคมส ารวจข้อมูลความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาต าบลจ านวน  14  หมู่บ้าน 
 (6)  ประเมินผลโครงการ 
 

 ๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 ๗.  พื้นที่ด าเนนิการ 
 ที่ท าการก านันและที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 – 14  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบูรณ์   
 

 ๘.  งบประมาณ 
 2๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  

 ๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 ๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 2.  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บุ่งคล้ามีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 3.  ประชาชนได้รับบริการการจัดเก็บภาษีและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาษีที่จัดเก็บได้ 
 4.  ประชาชนทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  และแนวทางการบริหารงานที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
 5.  ประชาชนได้พบปะพูดคุยกับฝุายบริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ได้ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงานหรือการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
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 ล าดับที่  2 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน  กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

 4.  เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  14  หมู่บ้าน 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีการด าเนินการ 
 1.  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้  มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม  (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ในหลายๆ  ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ 
 2.  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ  จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

 7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 
 2.  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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 ล าดับที่  3 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด  5  และหมวด  7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
 1.  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2.  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3.  การปรับปรุงภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าให้เกิดความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน  และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  5  และหมวด  7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ. 2546 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนสภาทอ้งถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 6.  วิธีด าเนินการโครงการ 
 1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.  รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ  ตามหลักเกณฑฯ์  ทีก่ าหนด 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
บุ่งคล้ามีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์รขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ  ก าหนด 
 3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ตามก าหนด 
  

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัด 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองคก์ร 
 2.  แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการ
ประเมินองคป์ระกอบตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวมเพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  6  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  ลดโอกาสความผิดพลาด  ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือ
สั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได ้  
 ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อน
ภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้
เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่ก าหนดขึ้น  และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าขึ้น 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 2.  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ
ข้อบังคับตา่งๆ  ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 5.  วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ  6 
 2.  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพ่ือสรุปข้อมูล
 4.  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผูบ้ริหารทราบ 
 

 6.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 9.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ  6  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2.  กิจกรรมการควบคุมภายใน  รอ้ยละ  80  ไดด้ าเนินการแก้ไข 
 3.  รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4.  มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
 5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รอ้ยละ  80  ในระดับมาก) 
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 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการ 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม  “การรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและตอ้งมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  
ข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2.  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององคก์รให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได้ 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
 3.  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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 ล าดับที่  2 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ  “ส่งเสริมการตรวจการจ้างโดยภาคประชาชน ” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๒๗ (6 )(๗) และข้อ  28  ก าหนดให้คณะกรรมการตามข้อ  27  
(คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจการจ้าง)  แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน  โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืน        
โดยค านึงถึงลักษณะ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ  ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่ เกินสองคน  ร่วมเป็นกรรมการ
ด้วยก็ได้  ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้หัวหน้าฝุายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นท าหน้าที่ประธานกรรมการแทน 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในก าหนดมาตรการส่งเสริมการตรวจการจ้าง
โดยภาคประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการตรวจการจ้างโดย
ภาคประชาชนขึ้น 
  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชน  มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจการจ้างโดยภาคประชาชน
 ๒.  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ 

๓.  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้ประชาชนมีความซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนหยัดในการท าสิ่งที่
ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติ 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ๑.  ประชาชนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจการจ้างโดยภาคประชาชน 
 ๒.  ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ 

๓.  เพ่ือสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี  ซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนหยัดในการท าสิ่งที่
ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ประชาชนต าบลบุ่งคล้า จ านวน  100  คน  
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  
 ๒.  ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม 
 3.  ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4.  ด าเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 
      -  จัดการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการส่งเสริมการตรวจการจ้างโดย
ภาคประชาชน 
        -  ประเมินและสรุปผล 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจการจ้างโดยภาคประชาชน 
 ๒.  ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการการตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ 

๓.  เพ่ือสร้างให้ประชาชนมีจิตส านึกที่ดี  ซี่อสัตย์  สุจริตและรับผิดชอบ  ยืนหยัดในการท าสิ่งที่
ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ยึดถือโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
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 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  

 ล าดับที่  1 
 

 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ  และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วม  โดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร  และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และ
การมีสว่นร่วมในการท างาน 
 2.  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 
 

 4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  จ านวน  28  คน 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินงาน 
 1.  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ  เช่น 
 -  แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รว่มกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  จ านวน  2  คน 
 -  แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  จ านวน  22  คน 
 -  แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน  จ านวน  3  ศูนย ์ รวม  6  คน 
 2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ 
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ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ  (พ.ศ. 261 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสวัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติที่ดี 
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 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ 
 

 ล าดับที่  1 
 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ  “เฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน  หมายถึง  การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม  หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ทั้งนี ้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน
เกิดความม่ันใจศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังวหัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 2.  เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  คณะกรรมการชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ      
คอร์รัปชันได ้
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 2.  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
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 ล าดับที่  1 
 
 1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “การติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
 

 2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดไดต้ระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 2.  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 
 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 2.  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและ
แหล่งชุมชน 
 3.  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4.  บันทึกเรื่องร้องเรียน  รอ้งทุกข์ 
 5.  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 สี่ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 8.  งบประมาณด าเนินการ 
  

 9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2.  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


