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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่ 
การกระจ่ายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเกทดังนี้ 
                    ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤตกิรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ จะยึดผลประโยชน์ 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนชื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลั วต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

๒. หลักกำรเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของซาติ  เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ รัปชั่ นทั่ ว โลกที่ จัด โดยองค์กรเ พ่ือความโปร่ ง ใสนานาชาติ  
(TransparencyInternationa - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - 
๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐0 โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับ
ที่ ๓ ในบุคคลเหล่านี้ส่วนรวม 

ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑0๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nation Convention 
Against Corruption-UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง
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เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกรป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ ๓ เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประซาซนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
"ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖. - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูก
จิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น
เรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธ รรมหลักคุณธรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ พัฒนา
ต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นองค์กรที่โปร่งใส และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้ำหมำย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
ขยายกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย โดยใช้โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕'๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 00๒๓.๔/ว 6736 ลงวันที่ 29 ธันวาคม เรื่อง 
ซักความความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงดารบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 
4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1. ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อนในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
3. โครงการปลูกผักริมรั้ว 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม โต
ไปไม่โกง) 
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม) 

- 
- 
 
 

20,000 

20,000 
- 
 
 
- 

20,000 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 1 รวม จ ำนวน 10 โครงกำร 90,000 70,000 70,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -  

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ 
2. กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง  
4. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 

- 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 

 

 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร 

1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

- - -  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
3. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
 

- 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือได้แจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต 

1. กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

- 
 

10,000 
 
 
 
- 

- 
 

10,000 
 
 
 
- 

- 
 

10,000 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ ำนวน 13 โครงกำร 30,000 30,000 30,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2. กิจกรรม อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3. มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. การด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

5,000 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
- 

5,000 
- 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
3. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อบต.บุ่งคล้า 

25,000 
 

5,000 
 
- 
- 

25,000 
 

5,000 
 
- 
- 

25,000 
 

5,000 
 
- 
- 

 

มิติที่ 3 รวม จ ำนวน 10 โครงกำร 30,000 30,000 30,000  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. กิจกรรมติดตามและประเมินผลควบคุม
ภายใน 
3. มาตรการติดตามและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนการให้ภาคประชาชน
มีส่วยร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
2. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
3. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิสภาท้องถิ่น 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และการบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
2. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
การทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม จ ำนวน 10 โครงกำร     
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ส่วนที่ ๓  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

 

 มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 ๑.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ๒. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าวทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน
ที่สุดนั้นต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง 
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็
ตามส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability)หลักความมีประสิทธิภาพ (Effacing) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใด ๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมายวัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีได้ต่อไปดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนุ่ งคล้า องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
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 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เป้ำหมำย 
     ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 ๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
     ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
     ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
     ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
     ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
     ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 ๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
     จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า 
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม 
     10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
     10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
      10.4 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
 2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตมีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ซึ่ งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็น ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดั่งกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
     ๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก้
ครอบครัว ประชาชน และร่วมกัน 
     ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่งคล้า 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
      จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 
     ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
     ๖.๓ การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 ๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
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                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 ๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๙. ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยุ่งคล้า 
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
     ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
ส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการ
ให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
     10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
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๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่วามส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม
สามารถแสตงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเ อง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
     6.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
     ๒.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
     ๒.๔ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. กลุ่มป้ำหมำย 
     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน(๔๒) ทั้งหมด จ านวน ๖๔ คน 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า 
 ๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
     7.1 ติต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสนากรรมฐาน) 
     7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
     7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการ  
  7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ 
  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
   7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 8. งบประมำณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 10. ผลคำดว่ำจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
เจตคติต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และต่อผู้บังคับบัญชา         
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1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำร "ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้ าได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การปริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าพ.ศ. ๒๕65 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การผ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยืดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก้ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ซองงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม   
 

                ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท ามาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า"ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า
เพ่ือให้การด าเนนิงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในชอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคมตามล าดับ 
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  ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทั่วไป 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่งคล้า 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กรข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนุ่ง
คล้า เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก้ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภำวะโลกร้อนในพื้นที่ต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตมนุษย์ อาทิ เกิดความแห่งแล้งมีไฟไหม้ป่าฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึงได้ร่วมมือและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญสงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรงเนื่องจากต้นซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้าง
ความสมดุลเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น 1 ลงไต้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนองค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้าจึงได้จัดท าโครงการ "ปลูกต้นไม่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลนุ่งคล้า" เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของ
ประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้าเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก้ชุมชน พร้อมทั้ง
เป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวในต าบลบุ่งคล้า 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุล
เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก้ประชาชน 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม่ จ านวน 5๐๐ ต้น 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
     พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลบุ่งคล้า 
 ๖. วิธีด ำเนินงำน 
     ๖.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ 
  ๖.๓ จัดหากล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการฯ 
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  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชนประชาชนในท้องถิ่น 
  ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  จ านวน 20000 บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายาม
คิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่าน
ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ 
อย่าง" ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกินพอใช้ และระบบนิเวศน์ "พออยู่" หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย "พอกิน" หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร "พอใช้" หมายถึง 
ปลูกไม่ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟัน และไม่ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยุ่งคล้า เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุ มชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ปลูกตันไม้และปลูกป่าไม้ชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 ๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าโดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ า และแหล่งน้ า ดู 
คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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 ๖. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมขี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 ๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ า
ชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่
ละชุมชน) 
 ๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคู
คลอง ท าความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า 
 6.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงามสะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 ๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนุ่งคล้า 
 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
     จ านวนปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลยุ่งคล้า 
  ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกผักริมรั้ว 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่ งเป็นการมที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากตันเหตุของปัญหาสุขภาพ
ที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่
ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค่าและพาณิชย์ ท า
ให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แน่วทางในการป้องกันปัญหาที่เป็น
การแก้ที่ตันเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
การปลูกผู้กรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ 
แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วย
ตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
 ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
  ๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
  3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่กรเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
  ๓.๔ ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ๔.๑ สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
  ๔.๒ ประชาชนทั่วไป 
 ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนุ่งคล้า 
 ๖. วิธีด ำเนินกำร 
  ๖.๑ ขั้นเตรียมการ 
 มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจบางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อ
โครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน 
  ๖.๒ ขั้นปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่ง
กันและกันจัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
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  ๖.๓ ขั้นประเมินผล 
  - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
 -มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
(จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพราะปลูกดีขึ้น 
 - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวนปีละ 10,000 บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
      10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจริง 
                         10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
      10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากากรปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรพำน้องท่องธรรมะ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
  ในภาวะปัจจุบันโกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังส าคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม 
  โครงการอบรม "พาน้องท้องธรรมะ" เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้
มีทักษะในการด าเนินชีวิต "เก่ง ดี และมีความสุข" เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันคือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา
ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้องวิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้ท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูล
ตนเองและประเทศซาติในที่สุด 
  ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟือเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 
  ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 
  ๓.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลนุ่งคล้า 
  ๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยุ่งคล้า 
  ๖. วิธีด ำเนินกำร 
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  ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  ๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
  ๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
  ๖.๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
  ๖.๗ ด าเนินการตามโครงการ 
  ๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
  ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                     ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
  ๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยุ่งคล้า 
  ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
  ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 
  ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุมกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนต ำบลนุ่งคล้ำ (กิจกรรม "โตไปไมโกง") 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาทีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคน
ในสังคมต้องมีค่านิยมในดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) 
พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้ แก้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาความรู้ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลนุ่งคล้า (กิจกรรม "โตไปไมโกง") ขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
  ๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุมกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุก 
  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
  ๔. เป้ำหมำย 
  4.1 ชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนต าบลยุ่งคล้า จ านวน ๖๐ คน 
  4.2 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถ
น าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
  ๕. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
  ๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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  ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
  6. พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  7. งบประมำณด ำเนินโครงกำร 
                         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  8. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
      10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
      10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
                         10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนต ำบลบุ่งคล้ำ (เรื่อง ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
  เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหา เช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียของ
ประเทศชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง ให้การอบรม บ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงมา
ถ่ายทอดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่กันกับผู้อ่ืน รู้จักอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบุ่งคล้า (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึก
รักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามรพะราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 66 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
      3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น 
                        3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  4. เป้ำหมำย 
      - เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 60 คน 
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     - เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
  5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน 20,000 บาท 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล  

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 - ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทา ง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง สู่ท้องถิ่น และเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนของรัฐ จะต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจ ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนมีความคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมีมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสและความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุรีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีแผนปฏิบัติกาป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
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10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/ มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการจัดท าบริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากมีภารกิจมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งขงการท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผล
ให้ระบบบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 77 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความเป็นจริง ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององ๕การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
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6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติรากชารแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต  
        - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
 10.2 ผลลัพธ์ 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
        - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนตามระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และความจ าเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แผกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบและ

หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงสุดต่อประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้างและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ

และกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรม

มาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลที่ด าเนินการตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบเสียงตามสาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า หมู่บ้านในเขตต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดกาพัสดุเพื่อท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 น าส่งประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบเสียงตามสาย 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมำฯด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
        - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
         - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด 
        - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
        - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการของผู้รับหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงมีโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรคท้าย ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในเขต

จังหวัด หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
ครั้งต่อปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พ้ืนที่จังหวัด หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
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6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
รปูแบบที่ก าหนด 

6.3 สรุปและประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2565 ตั้งไว้ 20,000 บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิต 
      ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล จ านวน 1 เล่ม 
      10.2 ผลผลิต 
      - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
      - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มำตรกำรใช้ดุลพินิจ และใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำร 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอ านวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องเข้าร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได ้
3.3 เพ่ือปรับทัศฯคติ วิธีคิด วิธีการท างานบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลบุ่งคล้า และผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6.วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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- ปรับปรุงแผนผังผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
- จดัท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยการจัดให้มีบริการแก่ประชาชนทั้ง

เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
- การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
- มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ 
- มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
      10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นได ้
      10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
      10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการให้บริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพ่อ – แม่ดีเด่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 50 (7) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคน
พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดกินกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ คือ
การคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้าง
แบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อแม่ ที่ส าคัญเพ่ือ
เป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อแม่ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือให้พ่อแม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เป้ำหมำย  
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อแม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้งต่อปี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อแม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นพ่อแม่ดีเด่น ประจ าปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรงบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้ นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อแม่ดีเด่นผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองการศึกษาฯ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
10.2 มีพ่อแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

สังคมในยุคปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่ครุ่นหลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็น เป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี

อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่

น้อยกว่า 10 คน/ปี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติจน

ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า สื่อสังคม (Social 
Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

กรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ผู้ที่ท าคุณประโยชน์
หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้าจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยการมอบใบเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤตปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งคล้า มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่

ผ่านมาคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้าน เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวัน
สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ

ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งคล้า 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตรสาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบ
กับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้
ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการ 
ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก กอง 

ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก กอง ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชกรระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจ าป ี
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานของตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 

และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว. 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้

จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการในเบื้องต้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่เป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช. สตง. จังหวัด อ าเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก ผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง
ไปยัง สตง..แล้วแต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับ
ส านักงาน ป.ป.ช. /ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ
บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือได้รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีการด าเนินการ 
- ส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่น และองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่ง ใสและทุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้มีมาตรการให้คามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบหน่วยงานภารรัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งข้ึน 
  2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า ศูนย์ข้ อมูล
ข่าวสาร โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้าจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่ง ได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า โดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารเกี่ยวกับงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 

การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบถ้วนตาม
รายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม อบรมให้ควำมรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540  
2. หลักกำรและเหตุผล 
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิด

การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส การท างาน
ที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองชองหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้ประชาชนได้รับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจาการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีความโปร่งใส
ในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสมารถขยายผลบอกต่อไป
ยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ากับภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 40 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการเข้ารับการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ตดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
จ านวน 20,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
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3.1.3 มีกำรเปิดประกำศเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชำชน 
1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำร จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ของหน่วยงานเช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงานโครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซ๖ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้ าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ง่ายสะดวกยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ชององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย 
- จัดวางเอกสารไว้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
- เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โยเฉพำะกำรด ำเนินกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ด าเนินการจัดท าโครงการประชุมแผนชุมชน 
เพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการน าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าในปีถัดไป  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีเวทีประชาคม จ านวน 9 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ส าหรับประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบข้อมูล ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
จ านวนปีละ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวรองทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องต่าง 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งคล้า  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้ำหมำย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบตามช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยช่อง

ทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 
6.1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6.2 โทรศัพท์/โทรสาร 0 4249 9193 
6.3 ทางเว็บไซต์ อบต. https://www.bungklacity.go.th 
6.4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

https://www.bungklacity.go.th/
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมใน

การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด า เนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็วโดยไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จและแจ้งผู้ร้องให้ทราบภายใน 15 วัน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
9. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข ์
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมท้องถิ่นระดับต ำบล  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่ และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงได้จัดท าโครงการ  
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้เพ่ือเผยแพร่ ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีก
หนึ่งทางด้วย 

4. เป้ำหมำย 
ผู้น าองค์กรปกระชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน 

แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 50 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร  
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน  เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลาที่ก าหนด  
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมำณ  
จ านวน 30,000 บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตัวเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า  แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเองก าหนดทิศทางของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท า
ให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และ
การประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของ

ชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้ำหมำย 
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจ่ายข่าวและ

เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้านตามก าหนดการ 
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่

ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้จัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ วนต าบลบุ่งคล้า มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

3.3 เพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จ านวน 7 คนประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  

3) จัดท าแบบประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าก าหนด  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าพร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์กาสรบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้เกิด

ความโปร่งใสตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน ต าบล ชุมชน 
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
    3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
4. เป้ำหมำย 
    ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
    6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคระกรรมกำรตรวจเงินแผ่ดินก ำหนด 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับ ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
    2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง

คล้าทราบตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
    3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย/ผลลิต  
    ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
    3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
    4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมิน องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.1 
     5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    2. ลดโอกาสผิดพลาด ป้องกันแลลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
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    3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง หรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคืการบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลและผู้บริหารทราบ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างยิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ร้อยละ 80 ในระดับมาก 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมและประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะหน่วยรับการตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เกิดจากการ าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงหรือคาดว่าจะมีและจั ดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยจรวจรับ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาน การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระบบควบคุม 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล

บุ่งคล้า (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า น าแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า รายงานผลการด าเนินการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ 
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
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6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมชิ่งทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โอนย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรโอน(ย้ำย) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจส าคัญ
ขององค์กร จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล โยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แต่งตั้งการโอนย้าย 
4. เป้ำหมำย/ผลลิต 
พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยประกาศตามเสียงตามสายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคระกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี

การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง

ไม่ก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ารับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งตั้งคระกรรมการภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแล การบริหารงาน

บุคคลในการเลื่อนระดับ การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ด า เนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการผู้ที่มีคุณสมบัติทราบ โดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในต าบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคระกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

การเลื่อนระดับ การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคระกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้รับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ

จากคระกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งเลื่อนระดับ การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะออก

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงาน

บุคคลในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด. 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาประกอบการการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามรถความอุตสาหะ การรักษาสิ
นัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำฯที่ด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ก าหนดระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ การโอน(ย้าย) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อม
ทั้งเปดิเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนงบประมำณ กำรรับ -จ่ำยเงิน 
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนรับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ 
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือน าเสนอผุ้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไงข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติ ไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป.หรือบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการ
จ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงาน

จ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้ำหมำย  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 เสนอโครงการขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คระกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
1. ชื่อโครงกำร : อบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือกเพ่ิมเติม หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องตกเป็นผู้กระท าความผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหาแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถานเกิดความล่าช้า เพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมตามาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัด
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในมิให้ด าเนินกิจการ

ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมตามาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคน 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่อบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินและสรุปผลการด าเนินดาร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับปิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมตามาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า                           82 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และข้าราชการฝ่ายประจ า บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและท าหน้าที่ของ
ตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาในต าบล และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภาท้องถิ่นกับฝ่ายบริหารท้องถิ่น และที่ส าคัญการมีส่วนร่วมในการเสนอ
การแก้ไขปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเล็งเห็นความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้ำหมำย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าทุกคน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
6.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งน าข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้ รับความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่นโดยภำคประชำชน 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่นโดยภำคประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอรัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่าเป็น
การกระท าคอร์รัปชั่น 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
รัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของหน่วยงานภารรัฐ 

3. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาร่วมกันระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริการส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 เชิญตัวแทนประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวแทนประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
10.2 คณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้
ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีภารกิจหน้าที่ในการ
บริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น 
ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆ 
ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ร่วมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น 
จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
4. เป้ำหมำย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
6. วิธีด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งตัวแทน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการป้องกันการ

ทุจริต 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมกันตรวจสอบเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต 
3. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า องค์กรภาค

ประชาชน ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า                           85 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกดิความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 


