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ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจานงค์
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เพื่อเป็นคู่มือทางการบริหารที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายแก่ง หาญบุ่งคล้า )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เป็นแผนที่
ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
พิจารณากาหนดให้มเี พิ่มเติมตามความสอดคล้องตามกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 มิติ
ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนต่อไป

( นายแก่ง หาญบุ่งคล้า )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้ บ ริ การต่าง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้ น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่ว ยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตแต่พบว่า ยั งคงมีช่องว่างที่ทาให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้

๒
๑

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ ตนเองได้รับสิ ทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผู กขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิ ยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั นอยู่ใน
ระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจ ริ ต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคีภ ายใต้อนุสั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้า นการทุจริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งคณะกรรมการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
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กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่ องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจ จุบั น ยุทธศาสตร์ช าติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงานหลักออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปู องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อัน จะน าไปสู่ การปฏิบั ติอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝุ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติง านที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ส นับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มคี วามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิ ตสานึ กรักท้องถิ่น ของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลั กบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปู องกัน การทุ จ ริ ต อัน จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น เกิ ดความภาคภูมิ ใจและให้ ความร่ว มมื อกั นเป็ น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๕
๑

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.1การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(1) โครงการฝึกอบรม
ศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
(2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชนของ อบต.บุ่งคล้า
(3) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
(4) มาตรการประชุม
ประจาเดือนระหว่างคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง อบต.
บุ่งคล้า

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

(5) โครงการสร้างความ
เข้าใจกระบวนการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย
(1) โครงการอบรมให้ความรู้
การลดและคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ครัวเรือน

งบประมาณ
(บาท)
100,000.
100,000.
-

20,000.-

-

20,000.10,000.-

(2) โครงการปลูกปุาชุมชน
ม.2

10,000.-

(3) โครงการรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

10,000.-

(4) โครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในหมู่บ้าน

10,000.-

(5) โครงการพัฒนารายได้
และระบบการจัดเก็บภาษี
ในตาบล
(6) โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการดาเนินงาน

20,000.-

10,000.-

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

๖
๑
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(7) โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรตาบลบุ่งคล้า

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

งบประมาณ
(บาท)

10,000.-

(1) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน ตาบลบุ่งคล้า

20,000.-

(2) โครงการจัดงานวัน
เยาวชน

20,000.-

1 มาตรการ - กิจกรรม
12 โครงการ
(1) มาตรการผู้บริหารมีการ
แสดงเจตจานงว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์

340,000.
-

(2) มาตรการผู้บริหารมีการ
กาหนดนโยบาย มาตรการ
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

-

(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล

-

(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”

-

(4) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ”

-

(5) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”

-

(6) กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ –

-

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

๗
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

จัดจ้าง

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

(7) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ

-

(8) กิจกรรมแจ้งผู้นาชุมชน/
ส.อบต. ร่วมสังเกตุการณ์
โครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่
อบต.บุ่งคล้า

-

(1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ

-

(2) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

-

(3) มาตรการการ
ออกคาสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

(1) กิจกรรมการมอบรางวัล
พ่อ - แม่ดีเด่น

-

(2) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

-

2.5 มาตรการจัดการ (1) มาตรการ “จัดทา
ในกรณีได้ทราบหรือ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
(2) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของอบต.บุ่งคล้า”

-

(3) กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม

-

-

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

๘
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ดูแล การปฏิบัติราชการของ
อบต.บุ่งคล้า
(4) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
(5) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
(6) มาตรการ “ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของอบต.บุ่ง
คล้า ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดย
มิชอบ”
มิติที่ 2
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

รวม

10 มาตรการ 11 กิจกรรม
- โครงการ
3.1 จัดให้มีและ
(1) โครงการประสานความ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่วมมือพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล
ในช่องทางที่เป็นการ ข่าวสารการจัดซื้อ
อานวยความสะดวกแก่ จัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ราชการส่วนท้องถิ่นอาเภอ
ตรวจสอบการปฏิบัติ เมืองชัยภูมิ
ราชการตามอานาจ
(2) กิจกรรม “การจัดตั้ง
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.บุ่งคล้า
ทุกขั้นตอน
(3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540”
(4) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.บุ่งคล้า ทางเวปไซต์”
(5) มาตรการจัดทาวารสาร
ประจาปี เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของ อบต.บุ่งคล้า
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

(2) กิจกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.บุ่งคล้า

-

-

-

25,000.-

-

-

-

-

-

-

-

ไตรมาสที่ 4

๙
มิติ

ภารกิจตามมิติ
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
(3) มาตรการกาหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน

งบประมาณ
(บาท)
-

(4) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

(5) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

-

(6) โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

-

(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนา,
คณะกรรมการพัฒนา,
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา

-

(2) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดทาเวทีประชาคม
การจัดทาแผนชุมชน และการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5,000.-

5 มาตรการ 4 กิจกรรม
3 โครงการ
(1) กิจกรรมการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน

30,000.-

4.2 การสนับสนุนให้ (1) กิจกรรมการรายงานผล
ภาคประชาชนมีสว่ น การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ร่วมตรวจสอบการ
ได้รับทราบ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้

-

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ

-

(1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

๑๐
มิติ

ภารกิจตามมิติ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
(2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

-

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

มาตรการออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน

-

รวม

1 มาตรการ 4 กิจกรรม
- โครงการ

-

-

-

-

ไตรมาสที่ 4
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ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
2. หลักการและเหตุผล
แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่ ส ามารถน ามาประยุ กต์ใ ช้ ได้ในทั้งระดับบุ คคล ครั ว เรื อน กลุ่ มองค์ก ร จนถึงระดับ หน่ว ยงาน
ทั้งภาครั ฐ และเอกชน ท าให้ ส ามารถด ารงสถานะอยู่ไ ด้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงทั้ง จากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้าน
จิตใจทาตนให้เป็นที่พงึ่ ตนมีจิตสานึกที่ดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมเห็นแก่
ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็น
ระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ มรู้จักให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อม
ทั้ ง หาทางเพิ่ ม มู ล ค่ า โดยให้ ยึ ด อยู่ บ นหลั ก การของความยั่ ง ยื น 4.ด้ า นเทคโนโลยี จ ากสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว เทคโนโลยี ที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา และ
ควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5.ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มี
การมุ่งที่การลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสาคั ญและยึด
หลักพออยู่ พอกิน พอใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 มาตรา 67 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าได้จัดตั้งกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงในตาบล ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้
ประชาชนสามารถดารงชีวิตได้อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันจากผลการกระต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็นผู้นาทางการ
เปลี่ยนแปลงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ เพื่อ
นามาศึกษาและประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี มีความสุข องค์การ
บริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดู
งานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เพื่อนาความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจาวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ "พออยู่พอกิน" และมีความ
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อิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของ
ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน
ต่อไป
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจของหลักการทางานเป็นทีม คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทางาน
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี นาความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป
2.4 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
ง่าย ๆ ไม่ฟุูงเฟูอ ทะเยอทะยาน ดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ต้องคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า

จานวน

26 คน

3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้ เ ข้ารั บ การอบรมเกิดวิสั ยทัศน์ แนวทางในการพัฒ นางานตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในพื้นที่ต่อไป
- ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้ องติดยึด
อยู่กับเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม
ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
5.1 การเตรียมการ
- ประชุมชี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน
- ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก
และสถานที่ศึกษาดูงาน
- เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์
- จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้
- เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ
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7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจะกลายเป็น
ปัญหาของชาติบ้านเมือง และกลายเป็นปัญหาสังคมนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาทางด้านสังคม
ดังกล่าวอันเนื่องมาจากบุคคลขาดคุณธรรม จริยธรรม ต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่ า ภาระหน้าที่ในการ
สร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลและสังคม กระทาได้โดยกระบวนการทางการศึกษา ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นจากกฎหมายหรือระเบียบที่สาคัญ การพัฒนาบุคลากรในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึง
ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ จึงได้
ดาเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรใน
สานักงานให้มีความรู้ในทุกๆด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทาอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นาในหั วใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีใน
การทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.2 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.3 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างได้นาหลักธรรมทางศาสนาไปใช้การดารงชีวิตประจาวันและใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2.4 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง รู้จักการทางานเป็นทีม เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล , พนักงานส่วนตาบล , ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง จานวน 63 คน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมกลุ่มเปูาหมาย
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
20,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้ารับอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต และใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2. ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้จักการทางานเป็นทีม เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
100,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจสามารถดารงตน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจ
14
ของหลักการทางานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทางาน
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถนาองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง เพื่อเป็นการ
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ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้
โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หวั่นไหวไป
กับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและ
ประเทศชาติ
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน
และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ไม่ฟุูงเฟูอ ทะเยอทะยาน ดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ 1/1.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตาบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริหาร
ประชาชนของ อบต.บุ่งคล้า
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยส่งเสริม
การศึกษา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบทบาทใน
การบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน และประชาชน จะต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประกอบกับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการ
ประเมินจะต้องได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่ วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้ดาเนินการจัด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตาบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ บริหารประชาชน
ของ อบต.บุ่งคล้า เพื่อให้สามารถนาความรู้ ความสามารถที่ได้พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นส่วนรวมให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์กร (ในรายบุคคลแต่ละตาแหน่งที่รับผิดชอบได้เข้ารับการอบรม
ตามหน่วยงาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอบรมเป็นราย)
2. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล, พนักงานจ้าง จานวน 35 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
7. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
2. จัดหาวิทยากร
3. เตรียมกลุ่มเปูาหมาย
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4 ดาเนินงานตามโครงการ
5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
9. งบประมาณ
100,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้จัดอบรมได้ทราบแนวคิด ความต้องการของผู้เข้าอบรมและทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
หลังจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้และหวังจะได้นาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับงานในครั้งต่อไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการประชุมประจาเดือนระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
อบต.บุ่งคล้า
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยในแต่ละเดือนมีข่าวสาร, ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้คณะผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล ทราบและปฏิบัติรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณะผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล เพื่อนาไปปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทา “มาตรการประชุมประจาเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
อบต.บุ่งคล้า” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประจาเดือน แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างส่วนตาบล
3. เพือ่ ฝึกทักษะในการเป็นผู้นาของคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
4. เป้าหมาย
1. คณะผู้บริหาร
2. พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
1.
2.
3.
3.

ศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการทางาน
นาปัญหามาสู่การปฏิบัติ
สรุปการดาเนินโครงการ
ประเมินโครงการ

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ประจาทุกเดือน
2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล
3. คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่วนตาบล มีทักษะในการเป็นผู้นา
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน
2. หลักการและเหตุผล
จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น
ทุกปี ขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนนาไปเททิ้งยังบ่อขยะเพื่อกาจัดนั้นได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจานวนมาก ขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกาเนิดจะ
สามารถลดปริมาณขยะที่จะนาไปกาจัดลงได้ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจานวนมาก จึงได้จัดให้มีโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกาเนิดในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปริ มาณขยะมูล ฝอยในเขตองค์การบริหารส่ ว นตาบลบุ่งคล้า เกิดจากพฤติก รรมการใช้วัส ดุ
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการคานึงถึงผลกระทบอัน
อาจเกิ ด การใช้ วั ส ดุ เครื่ อ งใช้ ส อยในครั ว เรื อ นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ สภาวะภู มิ อ ากาศ หรื อ
สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
ในระดับ ครั วเรื อนการให้ สุ ขศึกษาประชาสั มพันธ์ จะทาให้ ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส่ใจในการปฏิบัติตาม จาเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอในรูปแบบที่
แตกต่างกันไป ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิดลงได้แล้ว
ยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพื่อนาไปขายและการทาปุ๋ยหมักได้อีกด้วย องค์การบริหารส่วนตาบล
บุ่งคล้า จึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง จะดาเนินงานโครงการให้กับผู้นาขุม
ชนต้นแบบ อาสาสมัครต้นแบบ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนต้นแบบ อาสาสมัครชุมชนต้นแบบ และประชาชน
ของหมู่ที่ 4 และ 9 ตาบลบุ่งคล้า ที่เข้าร่วมโครงการให้มีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนและการนาขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ และส่งเสริมให้ประชาชนนาขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

4. เป้าหมาย
ผู้นาชุมชนต้นแบบ อาสาสมัครชุมชนต้นแบบ ชาวบ้านตาบลบุ่งคล้า ที่เข้าร่วมโครงการลดและคัด
แยกขยะจากแหล่งกาเนิด
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
1.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการของหมู่บ้านเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาด้านสุขาภิบาลและแนวทางการ
จัดการขยะของชุมชนนั้นเพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริงและการจัดการบ้านเรือนในชุมชนและร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาโดยให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องการจัดการด้านสุขาภิบาลใน
ชุมชน แนวทางการจัดการขยะ เพื่อดาเนินงานในระดับครัวเรือน และตกลงกติกาการดาเนินงานของชุมชนให้
ชัดเจน โดยในแต่ละหลังคาเรือนจะมีการแยกขยะเป็นชนิด โดยแบ่งเป็น
- ขยะสดที่เป็นเศษอาหารมีการกาจัดโดยทิ้งใส่บ่อซีเมนต์เพื่อให้เป็นปุ๋ยต่อไป
- ขยะแห้งให้มีการคัดแยกแต่ละชนิดในครัวเรือน พลาสติก กระดาษ แก้ว อาจแยกขยะใส่ภาชนะ
ที่จัดเก็บหรือใช้ถุงปุ๋ยที่มีมากอยู่แล้วในชุมชนเก็บไว้แล้วทาการนัดหมายรถรับซื้อขยะเข้ามาชื้อขยะ รีไซเคิลใน
ชุมชน
2. ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกาเนิด และให้ความรู้ในเรื่องการนาขยะอินทรีย์มาทา
น้าหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน ในหมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้งในเดือน มิถุนายน 2559
3. จัดกิจกรรมการจัดการขยะชุมชนของหมู่ที่ 9 บ้านยางบง ตาบลบุ่งคล้า ในเดือน
สิงหาคม โดยการศึกษาดูงานการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นรูปแบบและแนวทางในการจัดการขยะของ
ชุมชน
4. อบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แก่
ประชาชนในหมูบ้านทุกครัวเรือน เปูาหมายครัวเรือนละ 1 คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
5. สนับสนุนให้ทุกหลังคาเรือนที่เข้าร่วมโครงการในหมู่บ้านนาร่องนาขยะอินทรีย์ไปหมักทา
ปุ๋ยหมักหรือน้าหมักชีวภาพ
6. ฝึกปฏิบัติในการทาปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากแต่ละครัวเรือน
7. จัดทาจุดทิ้งขยะอันตรายรวมในทุกหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
รับผิดชอบในการรวบรวมขยะอันตรายไปยังจุดทาลาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
10,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนักในการคัดแยกขยะและการนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ประชาชนที่ได้รับความรู้มีจิตสานึกลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกปุาชุมชน หมู่ที่ 2
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชน
ในทุ ก ภาคส่ ว นได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญของปุ า ไม้ และแหล่ งน้ า โดยช่ ว ยกั น ดู แ ลรั กษาและฟื้ น ฟู
ทรัพยากรปุ าไม้ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่ งน้าขนาดใหญ่ และปุาไม่คือแหล่งน้า ของ
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาล ได้น้อมนาพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมา
ดาเนินการ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมปูองกัน และรักษาพื้นปุาไม้ที่มีอยู่ของประเทศ รวมทั้งเร่งพื้นฟูและ
เพิ่มจานวนพื้นที่ปุาไม้มาโดยตลอด เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุา เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวดิน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ปูองกันมิให้เกิดเหตุก ารณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อให้ประชาชนรู้จักคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้ทาลายปุา
เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของปุาไม้และแหล่งน้า
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ตาบล
บุ่งคล้า สถานีตารวจภูธรลาดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุ่งคล้าเหนือ กานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า สมาชิกอปพร. จึงได้จัดทา“โครงการปลูกปุาชุมชน หมู่ที่ 2 ”
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ครอบครัว
และประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสาคัญและประโยชน์ของปุาไม้ ให้มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรปุาไม้
๓. เพื่อเพิ่มพื้นที่ และปริมาณทรัพยากรปุาไม้ให้กับประเทศชาติ และช่วยลดสภาวะ
โลกร้อน
4. เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบล ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ตาบลบุ่งคล้า
สถานี ตารวจภูธรลาดใหญ่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบุ่งคล้า เหนือ กานันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า สมาชิกอปพร.
5. พื้นที่ดาเนินการ
บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู่ที่ 2
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6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมกลุ่มเปูาหมาย
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
10,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
๒. ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่ มีจิตสานึกอันดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
๓. สามารถเพิ่มทรัพยากรปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๔. สามารถทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของปุาไม้เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของ
ธรรมชาติให้ดีขึ้น

25
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5 มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนารายได้และระบบจัดเก็บภาษีในตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอานาจของตนเองโดยเฉพาะ จึงทาให้ประชาชนมีพันธะต่อท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นผู้ตรวจสอบการดาเนินงานของท้องถิ่น หรือเป็นผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาตนเอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า มีพื้นที่ประมาณ 50.48 ตารางกิโลเมตร และรับผิดชอบ
พื้นที่ในเขตตาบลบุ่งคล้า จานวน 14 หมู่บ้าน มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีรายได้ ประเภท ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และเป็นการบริการประชาชนผู้
มาชาระภาษี เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มยอดเงินรายได้ในการจัดเก็บภาษี รวมถึงเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีหน้าที่ในการชาระภาษีได้ตระหนักถึงความสาคัญ และผลที่ได้รับจาการชาระ
ภาษี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญของการชาระภาษี และอยากมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นท้องถิ่นของตนเอง
2. เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และเป็นการลดขั้นตอนในการทางาน
3. เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชนออออ
ผู้ชาระภาษี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เป้าหมาย
1๒ หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
1๒ หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนโครงการ
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทางานตามโครงการฯ
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4. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ
5. ดาเนินการตามโครงการโดยการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีทั้ง 14 หมู่บ้าน รายละเอียดตามตาราง
แนบท้ายโครงการฯ
6. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
20,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.
2.
3.
ใกล้ชิดกันมากขึ้น
4.

เป็นการบริการประชาชน และลดขั้นตอนในการทางาน
ทาให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น และเห็นความสาคัญของการชาระภาษี
ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มีหน้าที่ชาระภาษี มีความสัมพันธ์อันดี
ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้มากขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6 มิติที่ 1 /1.2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายส าคัญประการหนึ่ง คือการด าเนิ นการตามโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งดาเนินการอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืนและ
มีการขยายผลโครงการไปอย่างกว้างขวาง เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ทรงพระกรุณามีพระราชดาริ ให้มีการดาเนินการ
ส่งเสริมอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับปวงประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ
การพัฒนาโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทาให้มีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่ควรเป็นและจาเป็นพลังสาคัญที่จะขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้
ขยายคลอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตาบล ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านสานฝันเศรษฐกิจพอเพียงตาบล บุ่งคล้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกครัวเรือนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ/ค่านิยมในการดารงชีวิตและการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
การดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน/การจัดทาแผนชีวิต
๒. เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน
๔. เพื่อให้ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
4. เป้าหมาย
1๒ หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
1๒ หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชุมชีแ้ จงกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสานงานวิทยากร/สถานที่ศึกษาดูงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
๔. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. ประเมินผลโครงการ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
10,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน/การจัดทาแผนชีวิต
๒. ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของประชาชน
๔. ประชาชนนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ได้พัฒนาและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญควรได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนัก
ในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มิส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
ละพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตาบล
บุ่งคล้าขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทาหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการรวมกลุ่ม
กันทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในตาบล
บุ่งคล้า รวมถึงทักษะการเป็นผู้นา การบริหารจัดการองค์กร การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับองค์กรเด็ก
และเยาวชนตาบลบุ่งคล้า จะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มีความสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน
๓. เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นาเด็กและเยาวชน
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานขององค์กรเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า
๕. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน
๓. จัดกิจกรรมโครงการตามที่กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสมารถ
ทาหน้าที่ในการเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๔. นิเทศ และติดตามผล
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
20,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้นา
๔.องค์กรเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้าสร้างเครือข่ายการทางานของตนเองได้
๕.เด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้ามีความรู้รักสามัคคีต่อกัน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3/1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดงานวันเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญควรได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มิส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
ละพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตาบล บุ่ง
คล้าขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทาหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการรวมกลุ่ม
กันทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในตาบล บุ่ง
คล้า รวมถึงทักษะการเป็นผู้นา การบริหารจัดการองค์กร การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับองค์กรเด็กและ
เยาวชนตาบลบุ่งคล้า จะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มีความสุขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน
๓. เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นาเด็กและเยาวชน
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานขององค์กรเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า
๕. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้า จานวน 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน
๓. จัดกิจกรรมโครงการตามที่กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสมารถ
ทาหน้าที่ในการเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
๔. นิเทศ และติดตามผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
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8. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
20,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้นา
๔.องค์กรเด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้าสร้างเครือข่ายการทางานของตนเองได้
๕.เด็กและเยาวชนตาบลบุ่งคล้ามีความรู้รักสามัคคีต่อกัน
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้อบต.มีหน้ าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุ มัติ อนุ ญาต ไปยั งหั ว หน้ าหน่ ว ยงาน ระดั บส านัก กอง และฝุ ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุ ปสรรคอย่างยิ่งต่ อการ
ให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทา
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง ผลให้ ร ะบบการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เสื่ อ ม
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ที่
กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริ ห ารราชการเป็นไปตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของอบต. ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายก
อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.
มอบหมายให้ อบต. และปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

35
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4 มิติที่ 2 / 2.2 / 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากอบต.บุ่งคล้า มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่ อ งการจั ดหารายได้ และการใช้จ่ า ยเงิ นและการบริห ารงานต่ างๆ ตามภารกิจและการจัด ทาบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็ น ไปตามอานาจหน้ าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ อบต.จะบริห ารงานให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบั ญญัติส ภาและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 และตามพระราชบั ญ ญั ติ อ บต.
พ.ศ.2496 มาตรา50 วรรคท้ าย ที่ ก าหนดให้ ก ารปฏิ บั ติ งานตามอ านาจหน้ า ที่ข องอบต.ต้ องเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้อบต.มีอานาจหน้าที่
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของอบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23
ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณของอบต.บุ่ ง คล้ า เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
อบต.ทุกโครงการ และกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของอบต.
2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 จานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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6. วิธีดาเนินการ
1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2 น าส่ งประกาศไปเผยแพร่ ป ระชาสั มพันธ์ตามช่ องทางการประชาสั มพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้ เข้า ถึง ข้อมู ล ข่ าวสารเกี่ย วกั บการจั ดซื้อ จัด จ้างไม่ น้อยกว่ าร้อ ยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4 มิติที่ 2 / 2.3 / 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กาหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็น ของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อย
มีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองคามต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๔. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า ให้สั้นลง
- ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๑๒
- ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
- พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
๒. ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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6. วิธีดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4 มิติที่ 2 / 3.2 / 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทาเวทีประชาคมการจัดทาแผนชุมชน และการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ แผนพัฒนาสามปี
โดยแผนพัฒนาสามปีให้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน งบประมาณประจาปีนั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
สอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาจั ง หวั ด จึ ง ได้ จั ดด าเนิ นการจั ดท าระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว นการจัด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลง
นามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 25596 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริห ารส่ วนตาบลบุ่งคล้า จึงได้จัดส่งเสริม
สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
มาใช้ในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. เพื่อนาโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนหมู่ที่ 1 ถึง หมูท่ ี่ 1๒ ตาบลบุ่งคล้า อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
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6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการพิจารณาอนุมัติ
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ทบทวนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา แนวทางการพัฒ นา และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน นามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
5. จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
6. เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
7. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้
ความเห็นชอบ
8. อนุมัติแผนและประกาศใช้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ( ๑ ตุลาคม 256๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท/ปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้า
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทราบถึงปัญหา และความต้องการของชุมชน
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
3. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งคล้ามีประสิทธิภาพ

