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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  

(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ 
ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ ๑ ปี  ๒๕๕๖ ระยะที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ   

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

 

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจึงแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

        ประกาศ  ณ  วันที่   ๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒       

 

 (นายเสมอ   สุทนต์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 



 

ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจึงแสดงเจตจ านง

ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว
ต่อไป  
  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั  

เรื่อง                       หน้า  

ส่วนที่ ๑ บทน า 
หลักการและเหตุผล               ๑     
วิสัยทัศน์                  ๒ 
พันธกิจ                   ๒ 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน        ๒ 
เป้าหมาย         ๓ 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๓ 
ส่วนที่  ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๔  
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๘ 
มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๑๑ 
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ    ๑๔ 

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๑๗ 
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๓๒ 
มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๓๗ 
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   

   การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   
ภาคผนวก  

  

  

 

 

 



 

ส่วนที ่ ๑ 
บทน า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อแกว้ 

อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที ่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมือ่วันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต กับเทศบาลต าบลท่าช้าง ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๖ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖  
กันยายน ๒๕๕๖ (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และระยะท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
“ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อแก้วจึงแสดงเจตจ านง
ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว
ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 
 



 
 

-๒- 

 

วิสัยทัศน์         

“องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วโปร่งใส   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์   

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตระยะที่ ๑ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  ซึ่งในระยะอนาคตข้างหน้า  จะมุ่งสู่
องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วม
ในการในการท างาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส 

พันธกิจ ( Mission )          

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล” 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคตข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างานแบบบูรณาการทั้ง
ระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐาน
ของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาติ  ไมเ่พิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการ
ขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็น
ธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติ
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 



 

-๓- 

เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การบริหารงานมี
ความโปร่งใส 

 จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้ 

 ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 

 

 

  

  

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ ๒ 
แผนปฎบิัติการป้องกันการทุจริต
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหนิ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณาก าหนดให้มี โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
สัมมนา ศึกษาดูงานตามท่ีหน่วยงานราชการจัดขึ้น 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน 

ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน (MOU) 
 ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถกูกฎหมาย 
 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว 
 มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
 มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรม

ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
 มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ , 

ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการท างานที่ผิดพลาด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  



-๕- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 

 ก าหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา ๑๐๐ และ 
๑๐๓ เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น เพ่ือตระหนักใน
การด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย 

 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

กิจกรรม :  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ 
ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติตน โดย 
๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
        -  สร้างค่านิยม สังคมคุณธรรมต้านการทุจริต  
๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
       -  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น 
       -  พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
       -  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ  
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ 
๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
      -  ส่งเสริมให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

  ๑๒๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัแก่เด็กและเยาวชน 

กิจกรรม :  อบรมและยกย่อง “คนดีศรีบ่อแก้ว” 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตส านึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
        -  น าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        -  อบรมศีล ๕ พัฒนาชีวิต 
๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
       -  เสริมประสบการณ์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
       -  บอกเล่าประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง “คนดีศรีบ่อแก้ว” 
๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนกัในจิตสาธารณะ 
      -  สร้างเครือข่ายเยาวชนต้านการทุจริต       
 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  ๑๙  โครงการ/กิจกรรม     

 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
       -  ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
       -  ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี 
๒.๒.๒ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
       -  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มี
ประสิทธิภาพ 
       -  การเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 
       -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง       

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 



-๙- 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๓ การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดังนี้ 
       -  จัดให้มีคูม่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
      -  แสดงขั้นตอน ระยะเวลา  อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
      -  ให้บริการตามล าดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติ 
      -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
      - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      -  เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
      -  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
      -  แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
๒.๓.๒  มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
      -  การให้ข้อมูลความรับผิชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน 
      -  ปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 



-๑๐- 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
 ๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วย 
งานบุคคลในการด าเนินกิจการ 
ความประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
      -  คนดีศรีบ่อแก้ว 
      -  ครอบครัวร่มเย็นต้นแบบ/บุคคลต้นแบบ 
๒.๔.๒  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
      - กิจกรรมวันพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๔.๓  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      -  กิจกรรมเครือข่ายวินัย 
      -  อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรยีนรู้ศูนย์ปรัชญา ศก.พอเพียง 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

 ๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ  มีคณุธรรมจริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
      -  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
๒.๕.๒  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ไดด้ าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฎิบตัิราชการของ อปท. 
      -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      -  รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแล 
๒.๕.๓  ด าเนินการให้มเีจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมเีรื่องร้องเรยีนกล่าวหาบุคลากรใน อปท. 
      -  มขีัน้ตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างเหมาะสม 
      -  ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

 รวม        จ านวน  ๑๑  โครงการ/กจิกรรม     



-๑๑- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
    -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
    -  เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
    -  ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน 
๓.๑.๓ มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
    -  เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
    -  จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ/ปรับปรุงข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   -  สนับสนุนเครือข่ายสมาคมการป้องกันการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ 
   -  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 



 
-๑๒- 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๒  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
    - ก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
    -  การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน 
    -  มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เชน่ มีกล่องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่ส านักงาน/ที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้าน/ร้านสะดวกซ้ือ 
๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลาและแจ้งผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    -  การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
    -  การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน 
    - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
    - มีระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต 
    - เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการจดัท าแผนพัฒนาเทศบาล 
    -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
    -  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
    -  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
๓.๓.๒  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณใ์นจัดหาพัสดุ 
๓.๓.๓  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
   -  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
   -  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
   -  การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  ๙  กิจกรรม/โครงการ     

 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
    - กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานเป็นอิสระ 
    - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
    - มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
    - มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล 
    -  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก่ าลังและและแผนพัฒนาบุคลากร 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
   - ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
   - จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหนา้และแก่ผู้ที่ร้องขอ
หรือขอดู   

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 



-๑๕- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
    - เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
    - จัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัสดุ 
    - ออกประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ก าหนด 
    - โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน 
๔.๓.๒  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
    - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เช่น  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการ
ปรึกษาหารือในร่างเทศบัญญัติ  ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    - ขยายผลการด าเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ดนิทรรศการ 
    - สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
    -  มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

   รวม จ านวน  ๙   กิจกรรม/โครงการ     

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
ส่วนที ่3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ๑.๑.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  -  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  หรือสัมมนาศึกษาดูงานตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น 
 

๑. ชื่อโครงการ :   โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  

๒.หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑ ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆและ  น าระบบ
มาตรฐานในระดับต่างๆมาพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 
  ๑.๒ พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบ ุดังนี้     “สว่น
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสมารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนาคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฏีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนาคติเสียใหม่ จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ
ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฏีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการ
ว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
 
 
 



-๑๘- 
 
  ๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง 
ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   
  ๓.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 
ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามรถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
  ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาลก าหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา 
ภิบาลในการท างานและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
จงึได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธกีารท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท างานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย 
   - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
   - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
   - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๔ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการท างานเป็นทีม คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการท างาน 
  ๒.๕ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน 
  ๒.๖ เพ่ือให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการท างานของคณะผู้บริหาร 
 

๔. เป้าหมาย  
  ๓.๑ คณะผู้บริหาร    
  ๓.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๓.๓ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     
  
๕.วิธีการด าเนินการ 
  - การบรรยาย การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
  - การแบ่งกลุ่มระดมความคิด 
 

๖.ระยะเวลาการด าเนินการฝึกอบรม 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   

 
 



 -๑๙- 
 
 ๗.สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ๘.งบประมาณ  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  (สามแสนบาทถ้วน)    
 

 ๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

 ๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๑๐.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วท างานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย 
   - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
   - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
   - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บรกิารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑๐.๔ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๕ บุคลากรมีความเข้าใจของการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมาภิบาลมา
ในการท างานก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  ๑๐.๖ บุคลากรทีความเข้าใจในนโยบายการท างานของผู้บริหารและเกิดความร่วมมือต่อกันในการ 
ท างานระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 
 

  ๑.๑.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  -  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 

๑. ชื่อโครงการ   :   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดก าหนดนโยบายการเสริมสร้าง ความสามัคคีของคนในชาติเพ่ือฟ
นฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงของรัฐเทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริยโดยการเสริมสราง
ความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคเีปนอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพ่ือขยายผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 



-๒๐- 
 

ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมูบานและตอบสนอง นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และเพ่ือใหการด าเนินงาน
เปนไปอยางตอเนื่องและเปนเปาหมายที่ก าหนดไวจึงไดจัดท าโครงการปรองดองสมานฉันทซึ่งมีวัตถุประสงคที่ส าคัญใน
การเสริมสรางฟ้ืนฟูประชาธิปไตยผลักดันใหประชาชนในระดับทองถิ่นไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดความตระหนัก
เห็นคุณคาลดความขัดแยงในสังคมใหเกิดความรวมมือกนัโดยยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและความสงบ
ปลอดภัยของประชาชนเปนส าคัญ 
 

๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ใหมี ความรูความเขาใจหลักการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถน าหลักการส าคัญแบบประชาธิปไตยมาใชในการ
ด าเนินชีวิตไดอยางเปนรูปธรรมตอเนื่อง  
 ๓.๒ เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันทลดการเผชิญหนา และสราง จิตส านึกของคนในชาติที่จะยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริยทรงเป็น ประมุข  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตยใหมีประสิทธิภาพ เสริมสราง
การมีสวนรวมสรางกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีในระดับต าบล  
 

๔. เปาหมาย  
 ๑. ผูบริหารฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน  ผใูหญบ้าน  ผชูวยผูใหญบาน                 
 ๒. ประชาชนในพื้นที่ต าบลบ่อแก้ว    
 

๕. วิธีการด าเนินงาน  
 ๕.๑ จัดท า โครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ  
 ๕.๒ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๓ ประชาสมพันธ์การด าเนินการตามโครงการ  
 ๕.๔ จัดประชุมเวทีเสวนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันทระดับต าบล  
 ๕.๕ สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ   
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การบริการส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณท่ีตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 



-๒๑- 
๑๐. ผลที่คาดวา จะไดรับ  
 ๑๐.๑ ประชาชนมีความรูความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และน าความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเปนรูปธรรม  
 ๑๐.๒ ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันทโดยมีการด าเนินกิจกรรมรวมกันตาม
หลักการแบบประชาธิปไตย 
  ๑๐.๓ ผูเขารับการฝึกอบรมไดรับการยอมรับและมีบทบาทในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมภายในหมูบานได
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
 
 

  ๑.๑.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. ชือ่โครงการ    
                โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลัก 

ของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่  ทั้งยังมีหน้าที่และความ 
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่นดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับ
การประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ากคณะผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

๑. มีการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 



-๒๒- 
 

๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตในประจ าวันและประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจึงได้จัดท า
โครงการ ฯ นี้ขึน้มา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ได้รับความรู้เรื่องระเบียบ

กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    
๓.๒  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

แก้ว ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
๓.๓  เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

กันและกัน   
 

๔. เป้าหมาย 
๔.๑  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๔.๒  พนักงานส่วนต าบล      
๔.๓  ลูกจ้างประจ า       
๔.๔  พนักงานจ้าง       

     

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ ประชุมวางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๕.๒ ติดต่อประสานวิทยากรจาก ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
     และท้องถิ่นอ าเภอวังหิน 
๕.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ  
๕.๔ ติดตามผลการด าเนินโครงการ ฯ พร้อมสรุปผลการด าเนินงาน  และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   

 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  
 

๘. งบประมาณ  
งบประมาณท่ีตัง้ไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน)  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  
     

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑๐.๑ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  มีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    

๑๐.๒ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

๑๐.๓ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  มีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นระหว่าง
กันและกนั รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ 

       โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น    

๒. หลักการและเหตุผล 
         การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน  ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างให้ความส าคัญ
กับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกส าคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ช่วยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน  ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความรับผิดชอบตระหนักในการใช้
อ านาจหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  ปฏบิัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out Come)  จากการน าหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความ
โปร่งใสมาเป็นแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการกลไกของหน่วยงาน องค์กรแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่จะ
สามารถพัฒนายกระดับขับเคลื่อนหน่วยงานของตน   เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
นั้น ประกอบด้วย ตัวแปรส าคัญ  ๔  ประการ  คือ 

 ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรและศักยภาพผู้บริหาร 
 ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสร้างและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในขององค์กร 
 ตัวแปรเกี่ยวกับการใช้อ านาจและมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ 
 ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 
 

ดังนั้น  จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งนับเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือน าพาให้องค์กร 
ก้าวไปสู่ความส าเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสได้หรือไม่นั้น  จะต้องมีองค์ประกอบหลาย
ส่วน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางสู่หน่วยงาน  
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ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การก าหนดนโยบาย การปกครอง และมีอ านาจในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ทั้งนี้เพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นส าคัญและทิศทางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
ท าให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการ
ส าคัญที่มุ่งหมายให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  รวมทั้งจัดให้มีบริการ
สาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและประเทศเป็นส่วนรวม  
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงควรมีการ 
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือเสริมสร้างให้คณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ผู้แทนชุมชน ประชาชน
และเยาวชน มีจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่ง
สู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 
    ๓. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ผู้แทน
ชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลกับ
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ  เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

๔. เป้าหมาย  
             - คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลบ่อแก้ว และสมาชิกสภาส่วนต าบลบ่อแก้ว   
             - ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต าบลบ่อแก้ว     
 

๕. สถานที่ด าเนินการ       
                ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
     ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    ๒. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวขอ้ง 
   ๓. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ (รายละเอียดตามก าหนดการ) 
  4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน    
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
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๓. งบประมาณ    
    งบประมาณตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ     
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบทบาทหน้าที่ 
และความรบัผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 ๒. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน ตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม รวมทั้งหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
 ๓. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล  ผู้แทนชุมชน ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข 
 ๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าต าบลบ่อแก้ว  

 ๑.๒.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

   - โครงการออกบริการจัดเก็บรายได้ภาษีในพื้นที่ 

๑. ชื่อโครงการ  

“โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้ค าปรึกษาแนะน าการช าระภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ   

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิด

ประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการในรูปแบบการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการในการท างาน ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ในพ้ืนที่รับผิดชอบแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนเป็นประการส าคัญ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว จัดท าโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและ
ให้ค าปรึกษาแนะน าการช าระภาษีต่างๆ นอกสถานที่ ประจ าปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพราะตระหนักถึงความส าคัญในการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวก สามารถตอบสนอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการทางราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญของทางราชการ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อออกให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ พร้องทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการช าระภาษีต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บรายได้ 

 



-๒๖- 
 

เป็นการสร้างความพึงพอใจกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสียภาษี เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ 

 เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ 

 เพ่ือเน้นระบบการจัดเก็บภาษีและการเพ่ิมรายได้ 

 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษี 

 เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการช าระภาษี 

๔. เป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ่อแก้ว จ านวน ๑๙ หมู่บ้าน ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษบี ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งต าบลใกล้เคียงที่มีเขตติดต่อกับต าบลบ่อแก้ว 

 

๕. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดส่งหนังสือแจ้งให้ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต. ท าการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว 
 ประกาศเสียงตามสายของทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 ออกเก็บภาษีตามหมู่บ้าน ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน 

 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
๗. งบประมาณ 

งบประมาณตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนที่ได้เสียภาษีเกิดความประทับใจในการให้บริการ และให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ

องค์กรเป็นเอย่างดี 
 สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้เสียภาษี 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วเพิ่มมากขึ้น 
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีมากขึ้น 
 

 



 -๒๗- 

๑.๒.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

   - โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ  

๒. หลักการและเหตุผล 
              ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ 
 พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๖) ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับให้ราษฎร
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพ่ือให้สอดคล้องยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริม
การฝึกและประกอบอาชีพตลอดจนส่งเสริมมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะเน้นการลดรายจ่ายเพ่ิมราย 
ได้ ลดต้นทุนในการผลิตสามารถน าเอาวัสดุในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการน าเอา “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรม
การแต่งงาน รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาน เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก มีความตื่นตัวและเขา้มามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความ
หลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพ้ืนที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย 
วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ใน
แต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน 
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวฒันธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และ
ประกอบกับในเขตต าบลบ่อแก้วเป็นพื้นที่ท าการเกษตรและประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ าจึงส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากข้าวเป็นการเพิ่มรายได้ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ประชาชนสามารถน ามาปรับใช้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริมในครอบครัว 
เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นแล้วยังถือเป็นการสรา้งอาชีพสามารถท าจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 
และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วจึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรชุมชน อีกทั้งสร้างองค์กรชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป   

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทั่วไปเช่น สตรี เด็ก เยาวชน  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไปในต าบลบ่อแก้ว 
 ๒. เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน 
 ๓. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนทั้งไทยพุทธ – ไทยมุสลิม ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนี้สืบไป 



-๒๔- 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างความรัก ความสามัคคีสร้างความปองดองต่อกัน 
 ๕. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน เพ่ือปรับตัวเข้ากับสังคม 
 ๖. เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 ๗. เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
 ๘. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากข้าว 
 

๓. แผนงาน/โครงการ  
  - กิจกรรมการท าอาชีพเสริม  
๔. เป้าหมาย 
    กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนทั่วไปในชุมชนที่มีความสนใจ  จ านวน ๕๐ คน     

๕. วิธีการด าเนินการ 

   ๑. ขออนุมัติโครงการเพ่ือของบประมาณในการด าเนินงานฯ 
   ๒. ประชุมหารือการจัดท าโครงการ 
   ๓. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ ส่งก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ดูแลหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน และ
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
  ๔. ประสานวิทยากรในการฝึกอบรม 
  ๕. รับลงทะเบียนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
  ๖.  ด าเนินการตามโครงการฯ โดยวิทยากรให้ความรู้จากส านักงานวัฒนธรรม  อ าเภอวังหิน  และปราชญ์
ชาวบ้าน  
 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   

๘. งบประมาณ     

งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอวังหิน 

๙. การประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ              
                     ๒. ประเมินผลจากการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  ประชาชนเกิดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่ได้น ามาพัฒนาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม 
  ๒.  เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึนเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 



                                        -๒๕- 
 
  ๓.  เกิดการรวมตัว จัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึนและเกิดความยั่งยืนต่อไป 
  ๔.  ประชาชนสามารถน าเอาวัฒนธรรมของแต่ละศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และน ามา 
ประกอบอาชีพเสริม 
  ๕.  ประชาชนในต าบลมีการพบปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมีการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นในสังคม 
  ๖.  เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในชุมชนให้คงอยู่สืบไป 
 

  
 ๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    -  โครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ชื่อโครงการ  :      อบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖  
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗(๖) ก าหนดอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ โดยเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับให้ราษฎร
ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ 
สาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพตลอดจนส่งเสริมมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ของใช้ต่างๆที่แพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ปัจจุบันผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญ มีความต้องการอาหารที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในระบบการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม จึงท า
ให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร ส าหรับผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพและให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อ
สินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานจะเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดต้นทุนในการผลิตสามารถน าเอาวัสดุ
ในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการน าเอา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต กล่าวคือ การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ท าให้ครอบครัวมีรายรับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
การด าเนินงานโครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอีกทางหนึ่งในการ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และมีส่วนร่วมตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว จึงตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มพูนความรู้และ 
ประสบการณ์ให้แก่ประชาชน เพ่ือมีอาชีพเสริมและเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้สามารถน า
ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันและประสบการณ์มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้ว จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน เพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงาน ให้
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรชุมชน อีกท้ังสร้างองค์กรชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 
   



-๒๖- 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ืออนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้และน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิต 
สินค้าเกษตรที่ดีข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย 
  เกษตรกรต าบลบ่อแก้วและประชาชนที่มีความสนใจ       
 

๕. วิธีการด าเนินการ 

  - น าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
  - จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  - ติดตามและประเมินผล 
  - รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
 

๗. งบประมาณ     

๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว   
 

๙. การประเมินผล 
 ๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ๒. ประเมินผลจากการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  สามารถอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้ 
  ๒.  สามารถสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน 
  ๓.  สามารถน าความรู้และน าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตสินค้า 
เกษตรที่ดีขึ้น  
 



-๒๗- 
 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  ๑.๓.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการซื่อสัตย์สุจริต 

๑.ชื่อโครงการ :   อบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา   
 

๒. หลักการและเหตุผล  
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือระบบคุณค่าส าหรับการยึดถือและ 

ประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม จงึเป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและประชาชน  
สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคม ประเทศนั้นจะเข้มแข็ง 
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
สังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงข้ันล่มสลายได้ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการและทุกระดับของ
องคาพยพ ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ(คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหา การเมืองและเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากความ
บกพร่องความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  : ๒๕๕๘) 

สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม  จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่างของสังคมสถาบันครอบ 
ครัวโดยทั่วไปมีความอ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุล เยาวชนชายหญิง
ของเราทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก มี ปัญหายาเสพติด เซ็กซ์ ความ
รุนแรง โรคเอดส์ ท้องไม่พร้อม แม่วัยเด็ก ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่ม่ันคง ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คดี
อาชญากรรมเพ่ิม คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล คดีความม่ันคงเพ่ิมอย่างน่าตกใจ สังคมแตกแยกทางความคิด
ความเชื่อในทางการเมืองน าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงจนเกิดเหตุการณ์ ปะทะ มีการบาดเจ็บล้มตายอย่างต่อเนื่อง สถาบัน
ศาสนา หน่วยงานราชการ และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เท่าท่ีมีอยู่ ล้วนมีข้อจ ากัดและมีปัญหาในด้าน ศักยภาพ ต่างคนต่างท า บูรณาการกันไม่ได้และบางสถาบันก็มีความเสื่อม
ถอยจากภายใน จึงไม่สามารถรับมือกับ ปัญหาวิกฤตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าทันกับสถานการณ์ 

สภาพปัญหาของกลุ่มต่างๆ ภาคการเมือง นักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นจ านวนมากขาดคุณธรรม 
จริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งโดยการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีมีการทุจริตทั้งทางตรงและทุจริตเชิงนโยบายมี 
ผลประโยชน ์ ส่วนตัวทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐจนเป็นปกติวิสัยแทรกแซงการบริหารของฝ่ายราชการประจ าฉ้อฉลโกหก 
ประชาชนแบบซึ่งหน้า ประชาชนขาดความเชื่อถือและสถาบันต่างประเทศจัดไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมั่นต่อ
นักการเมืองในระดับต่ า 

ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นทั้งในกลุ่มประชากร
ทั่วไป วัยแรงงาน เด็กและเยาวชนการด าเนินชีวิตที่ติดยึดวัตถุความฟุ้งเฟ้อ ขาดความพอดีพอเพียง ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม
ความดีท าให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกชุมชนอ่อนแอและน าไปสู่ปัญหาสังคมมากมาย ทั้งยาเสพติด ค้ามนุษย์ แม่วัย
เด็ก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเรียนตกต่ า ความรุนแรง อาชญากรรม ฯลฯ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  : 
๒๕๕๘) 

 
 
 



                                           -๒๘-   
                                   
ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น

กว่าในอดีตที่ผ่านมาสังคมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาเรื่องคุณธรรม ทั้งของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ สาเหตุเกิดจาก 
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่เน้นการสอนสั่ง ไม่สนใจการสอนผ่านแบบอย่าง  ไม่ตระหนักในผลเสียของแบบอย่างที่ไม่
ดีที่มีต่อเด็กและเยาวชน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของ
เด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคง จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น 
ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกม  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความ
สามัคคีในชุมชน  เป็นต้น   ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม  สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน   ส่งเสริมการพัฒนาทางจิตใจ  
สร้างจิตส านึก  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถน าหลักของศาสนา
มาใช้ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน 

   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ซ่ึงจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  
ตลอดจนเห็นความส าคัญของ คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ  และได้เล็งเห็นว่าวิธีการ
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักศาสนาจะท าให้เกิดความรู้ผิดชอบชั่วด ี 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้และเด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรท า  
ไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม น าไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข  ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทาง
จติใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข   ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชน และประชาชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
และเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
  ๒.  เพ่ือสร้างเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา  
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
  ๔.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการได้ 
  ๕. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศาสนา ปฏิบัติตามค าสอน 
และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 



-๒๙- 
๔. เป้าหมาย 
         เด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  
 

๕. สถานที่ด าเนินงาน 
      ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  
 

๖. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  ๒. จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. ติดต่อประสานงวิทยากรที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบโดยทั่วถึง 
  ๕. ด าเนินการฝึกอบรมโครงการฯ  
  ๖. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา 
  ๗. ฐานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ ฐานเมตตาธรรมน าปัญญา  ฐานความซื่อสัตย์คือสมบัติของคน
ดี ฐานความสามัคคีคือพลัง  ฐานรับผิดชอบตีกรอบให้เด็กไทย และฐานมานะอดทนฝึกฝนตนได้ โดยแต่ฐานจะมีวิทยากร
แนะน าการท ากิจกรรมและให้ความรู้ เป็นต้น 

๘. สรุปผลโครงการ ประเมินโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 
  

๘. งบประมาณ 
        งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๑.  เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
  ๒.  เด็ก เยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา  สามารถน ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.  เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๔. เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการได้ 

๕. เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศาสนา ปฏิบัติตามค าสอน และช่วยกันท านุ
บ ารุงศาสนา 

 
 
 



                                      -๓๐- 
  ๑.๓.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  เดินตามพ่อเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว   
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   
  ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการด าเนินชีวิต  
การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม เทคโนโลยี
ซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความเสื่อมของสังคม และท าให้เกิดปัญหา
ในสังคมปัญหาครอบครัวอีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพ้ืนต าบลบ่อแก้วที่อาชีพส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
และอาศัยตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (ข้อ ๖) และ
มาตรา ๖๘ (๗) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้วยการรู้จักการใช้
ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความส าคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ประชาชนภายในเขต
พ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง 
มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครอง มีความรู้  ความเข้าใจ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๒. เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครอง สามารถน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตาม

หลักการพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่าและเกิดรายได้ 

๓. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและผู้ปกครองที่หลากหลาย 
๔. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักและเห็นความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๔. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เด็ก ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
เด็กและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

 



-๓๑- 
 

๕.วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองทราบ โดยการท าหนังสือเชิญร่วมโครงการ 
๓. จัดท าบอร์ด ป้าย นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ 
๕. ด าเนินงานตามโครงการ  
๖. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
 

๗. สถานที่ด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว อ าเภอวังหิน 

จงัหวัดศรีสะเกษ 
   

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

๙. งบประมาณ 
   งบประมาณที่ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  

๑๐10. การติดตามประเมินผล 
 ๑. สังเกตการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
 ๒. แบบสอบถาม 
 

๑๑. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๕. เด็กและผู้ปกครอง มีความรู้  ความเข้าใจ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๖. เด็กและผู้ปกครอง สามารถน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการ

พอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์  มีคุณค่าและเกิดรายได้ 

๗. เด็กและผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้ และตระหนักและเห็นความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๒- 
 

มิติที ่๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

   ๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล   
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก

หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึง
ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ี
จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริย
วัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและ
ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ ๔ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอบ่างที่ดใีนการปกครอง การครองตน 
เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเด่นให้ได้รับการยกย่อง
สรรเสริญและคัดเลือกเป้นพนักงานดีเด่นเพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน พร้อมทั้ง
เสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
ขึ้นเพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ และยกย่องความดี เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วต่อไป 

 



-๓๓- 
๓. วัตถุประสงค์       

๓.๑  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้ว  

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

๔. เป้าหมาย      
  ๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๒ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น จ านวน  ๑  คน /ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเดน่ จ านวน  ๑  คน  
  ๔.๓ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
  (๑)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
  (๒) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๒  ป ี นับ
ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
  (๓) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์ และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดี
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  (๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
  (๕) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคยได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา ๑ ปี 
  ๔.๔  ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
  ๔.๕  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

๕.  วิธีการด าเนินการ   

  ๕.๑  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  ๕.๓  ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๕.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

๕.๕ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  
  ๕.๖ คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  ๕.๗ ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือก 

๕.๘ ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
 

 



-๓๔- 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.   ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑๐.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๑๐.๑  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมีความภาคภูมิใจใน
การได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๑๐.๒  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

๒.๕ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
 

๒. หลักการและเหตุผล 
    ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสภาพทางสังคมมีความแตกต่างทั้งในด้านฐานะเศรษฐกิจและ
ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจโดยรวมของสังคมยังอยู่ในระดับต่ าท าให้จ านวนผู้สูงอายุขาดการเอาใจใส่ดูแลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ประชาชนโดยทั่วไปต้องประกอบอาชีพมีเวลาให้ครอบครัวน้อยจากเดิมเป็นครอบครัวขยายปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยว  
สถาบันครอบครัวในปัจจุบัน จึงมีความน่าเป็นห่วงผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากหลายคนถูกทอดทิ้งอยู่ตาม
ล าพังบางคนพ่ึงตนเองไม่ได้จึงมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน  เวลาเจ็บป่วยทางกายหรือทางด้านจิตใจ  ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะขาดข้อมูลขาดความรู้พ้ืนฐานด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเองขาดความรู้
และทักษะที่จ าเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองควรจะได้รับการดูแลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ
อนามัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีพฤติกรรมศักยภาพของตนเองอย่างมคีุณค่าและ  มีศักดิ์ศรี   
 

  องค์การสหประชาชาติก าหนดให้ทุกวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" เริ่มมาตั้งแต่ปี 
๑๙๙๙๙ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ 
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของค าว่า "ผู้สูงอายุ" หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มี
อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ  ๖๐ - ๖๙ ปี ทั้งชายและหญิง และ
ผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ ๗๐ ปี ขึ้นไป  ทั้งชายและหญิง รฐับาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ 
นอกจากจะอนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ แล้วก าหนดให้ "ดอกล าดวน" เป็นสัญลักษณ์ของ
ผู้สูงอายุด้วย ส าหรับสาเหตุที่เลือก "ดอกล าดวน" เนื่องจากต้นล าดวนหรือหอมหวล (Melodorum fruticosum Lour) 
ตามชื่อไทยพ้ืนเมอืง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sphaerocoryne  
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clavipes.จัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae. เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มาก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ความ
ร่มเย็น ล าต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนกบัผู้ทรง
วัยวุฒิที่คงคุณธรรมคุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบ  ต่อไป 

จากอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๗ (๖)  ซึ่งวันที่  ๑๓ – ๑๔  เมษายน  ของทุกปี  ถือเป็นช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์  ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  รัฐบาลได้ก าหนดให้  วันที่  ๑๓  เมษายน  ของทุกปีเป็นวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว  เปิดโอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชนภาคประชาชน  ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด  ผู้สูงวัยคือ คุณค่าของสังคม  เพ่ือร่วมสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าคุณงามความดีของผู้สูงอายุ  แม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น "ไม้ใกล้ฝั่ง" แต่ "ผู้สูงอายุ" ทั้งหลายคือผู้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่างน้อยๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสีย
ไม่ได้ อีกท้ังผู้สูงอายุ ยังนับเป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง ๓ ใน ๕ ของประชากรโลก ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์
ให้เห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ด้วยการก าหนด "วันผู้สูงอายุ" ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลาน
ทั้งหลายหันมอง และเอาใจใส่บุคคลส าคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ จึง ได้ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ่อแก้ว  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลอง ๑๗ โรงพยาบาล-ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ่อแก้ว  จัดท า
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.   เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ๒.   เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้พ้ืนฐานด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น 

      ของตนเอง 
 ๓.   เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็งอบอุ่น 
 ๔.  เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปรับตัวเข้ากับสังคม 

๕. เพ่ือรณรงค์ให้สังคม ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
 ๖  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ือด ารงอยู่ใน 
สังคมอย่างมีคุณค่า 
 

๔. เป้าหมาย 
  ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลบ่อแก้ว   
 

๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน 
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประจ าหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและติดต่อ 
ประสานงาน 

๓. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๔. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕. ประสานงานคณะกรรมการฯ/จัดท าหลักเกณฑ์การสมัครและเกณฑ์การตัดสินผู้สูงอายุในการประกวด 
๖. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
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๗. พิธีเปิดโครงการฯ 
๘. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
๙. การบริการตรวจสุภาพฟรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความสนใจ 
๑๐. เสวนาปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
๑๑. จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ 
๑๒. ผู้สูงอายุร่วมตอบค าถามบนเวที 
๑๓. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ช่วยเหลือกิจกรรมของ อบต. 
๑๔. มอบรางวัลและใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่ชนะการประกวด 

 

๖.ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
๗. งบประมาณ     
 จากกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลบ่อแก้ว   
 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ร่วมกับ  กองทุนประกันสุขภาพต าบลบ่อแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลฯ  ชมรมผู้สูงอายุฯ   
  

๙. การประเมินผล 
 ๑. จ านวนผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินผลการประกวดผู้สูงอายุ 
 ๒.  จ านวนผูสู้งอายุที่เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุสังเกตและสัมภาษณ์  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.  ร้อยละ ๘๕ ของผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องพ้ืนฐานด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัย  
 ๒. ร้อยละ  ๖๕  ของผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ในขณะที่เจ็บป่วยไม่รุนแรง  เพ่ือป้องกัน ความ 
รุนแรงจากโรคแทรกซ้อนได้  
 ๓. ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  มีสุขภาพดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 ๔. ผู้สูงอายุได้รับของขวัญและก าลังใจ  
 ๕. สังคมตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
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มิติที ่๓  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

   ๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชน 

   -  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
๑. ชื่อโครงการ :   อบต. เคลื่อนที่  จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.  หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มาตรา  ๑๖ (๖)  บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ของตนเอง ดังนี้ 
 (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น” และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖๙/๑  บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๖๙/๑  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๗  โดยไว้ก าหนดว่า  ข้อ ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ ๑๗  การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  
 จึงได้ด าเนินการจัดท า “โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  จัดประชุม
ประชาคม เพ่ือจัดท ารับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้นเพ่ือเปิด
โอกาสให้ประชาชนในเขตต าบลบ่อแก้ว ได้แสดงความคิดเห็น  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ  และ
ได้รับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ  
 



 
-๓๘- 

 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา ความต้องการ ของประชาชน 
 ๒.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๔.  เป้าหมาย  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว จ านวน  ๑๙  หมู่บ้าน 
 

๕. วิธีการด าเนินการ  
 ๑.  ขั้นก่อนด าเนินการ 
  ๑.๑  แจ้งก าหนดการโครงการ อบต.เคลื่อนที่ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
แก้ว ,คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล,คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ผู้ใหญ่บ้าน, เกษตร
ต าบล,พัฒนาการอ าเภอ ,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ่อแก้ว ,กศน.ต าบล และประชาชนทั่วไป) 
  ๑.๒  จัดเตรียมเอกสาร / อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการจัดท าโครงการ เช่น แบบส ารวจต่าง ๆ ฯลฯ 

๒.  ขั้นตอนด าเนินการ 
  ๒.๑  ออกพบปะประชาชนทั้ง  ๑๙ หมู่บ้าน โดยหน่วยงานต่างๆ มีกิจกรรมให้บริการประชาชน ดังนี้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  แจ้งแนวทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  แจ้งนโยบายของรัฐบาล และ คสช.  
  -  แจ้งเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  -  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ตามรูปแบบแผนที่ภาษี) 

ฝ่ายนโยบายและแผน 
  -  ให้ประชาชนเขียนแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการลงในแบบฟอร์ม 
  -  ให้ความรู้ในด้านกฎหมายทั่วไป 
  -  ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเดินตามตามพ่อ อย่างพอเพียง 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  -  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการ
บริการสาธารณะของ อบต.บ่อแก้ว  
  -  ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  และรับต่ออายุบัตรประจ าตัว
คนพิการ ได้แก่ รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ , การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ , รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด , รับสมัครฝึกอาชีพ 
  - รับเรื่องราวร้องทุกข์ , ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ประชาสัมพันธ์
การป้องกันและปราบปรามทุจริต 

 
 



-๓๙- 
 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  รับแจ้งเหตุสาธารณภัย/ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
  -  ประชาสัมพันธ์การให้ช่วยเหลือด้านน้ าอุปโภค-บริโภค 
  -  ประชาสัมพันธ์เรื่องภัยแล้ง 

กองช่าง 
  -  รับแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย , รับแจ้งขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
 กองคลัง 

 -  บริการรับช าระภาษี 
   -  รวบรวมรายชื่อผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน (เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน 

   -  ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย , ให้บริการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ 

 -  ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อ.วังหิน) 

   -  ประชาสัมพันธ์การให้บริการของ กศน. , สาธิตการฝึกอาชีพ 
เกษตรอ าเภอวังหิน 

  -  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้ความรู้ด้านการเกษตร  
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  
         -  ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย / ให้ปรึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
คณะผู้บริหาร อบต.บ่อแก้ว 

   -  ถาม – ตอบปัญหาทั่วไป 
  ๒.๒  รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป  
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)   
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ  
  สถานที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ๑๙  หมู่บ้าน   
 

๘.  งบประมาณ  
   ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๐๐๐  บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)   
 

๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว   



-๔๐- 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.  ประชาชนมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ 
 ๒.  ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ และบริการด้านต่างๆ 
 ๓.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน 
   -  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ :  ประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
            ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  โดย
สามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี 
 ๒. ในระยะเริ่มแรกของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯและแนวทางดังกล่าว จึงได้จัดท า“โครงการประชุมประชาคมระดับต าบลประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว” ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหาความต้องการ น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

 

๔. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วและตัวแทนประชาคม   
๕.วิธีด าเนินการ 

 ๑. รายงานสรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนจากการออกประชาคมหมู่บ้าน  
  ๒. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาความต้องการของประชาชน 
  ๓. แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  ๔. ผู้บริหารตอบปัญหา 
 

 
 
 



-๔๑- 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่     
       ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)                              

๗.งบประมาณ     
  ตั้งงบประมาณไว้  ๔๐,๐๐๐.- บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)  
 

๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว     

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้รับข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 

   
 ๓.๓.๑  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
๑. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  ๑๖ 
(๖)  บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น” และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖๙/๑  บัญญัติไว้ว่า “มาตรา ๖๙/๑  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘  
และ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๓  
เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๑๕๙๖  ลงวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 จึงได้ด าเนินการจัดท า “โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้นเพ่ืออบรมให้ความรู้
เรื่องการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และตวัแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน 
 

๓.  วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ     
   ตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน 

 ๒.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 



-๔๒- 
 

๔.  เป้าหมาย  
 ก านนั  ผู้ใหญ่บ้าน  และตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน ทั้ง  ๑๙  หมู่บ้าน    
 

๕.  วิธีการด าเนินการ  
 ๑.  ขั้นก่อนด าเนินการ 
  ๑.๑  แจ้งหนังสือเชิญ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ 
  ๑.๒  จัดเตรียมเอกสาร / อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการจดัท าโครงการ เช่น แบบส ารวจต่าง ๆ ฯลฯ 
 

๒.  ขั้นตอนด าเนินการ 
   ๒.๑  ท าแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม 
   ๒.๒ อบรมให้ความรู้การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ
ตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน 
   ๒.๓  ท าแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม 
 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   
๗.  สถานที่ด าเนินการ  
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
๘.  งบประมาณ  
                     ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐  บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  

 

๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  ฝ่ายนโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว   
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาคมทุกหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน   
      และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่   

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ          

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
             
             
           
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1             
 3.2             
 3.3             
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             
5. พื้นที่ด าเนินการ 
             
6. วิธีด าเนินการ 
             
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
             
8. งบประมาณด าเนินการ 
             
9. ผู้รับผิดชอบ 
             
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
๒๕๔๐, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนด 

ให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู ่

กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔ ป ี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อแก้วต่อไปและเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  จึงได้ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้วเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

๑๕. นโยบายนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้แนวปฏิบัติ          

๑) มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจนและประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้ง 
เวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติมีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

 ๒) มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๑๖.นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารแนวปฏิบัต ิ         

 ๑)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตของทางราชการอย่างน้อย 3  
ช่องทาง 

๒)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
๓)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
๔)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
๕) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  

๑๗.นโยบายการตรวจสอบการท างานภายในองค์กรแนวปฏิบัติ          
 ๑)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 

๒)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
๓)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

๑๖. นโยบายระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไปแนวปฏิบัติ          

๑)มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
๒)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
๓)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
๔)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป  มากกว่า ๒ ช่องทาง 

๑๗. นโยบาย มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 
      แนวปฏิบัติ      
     ๑)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 

๒)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
๓)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

    

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่            ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

(นายเสมอ   สุทนต์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนด 

ให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จรยิธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อแก้วต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุง่สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อแก้วเพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงาน
ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์
ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้วถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 



-๒- 

 
      ๑.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                ๒.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 ๓.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม
เทศบาลต าบลท่าช้าง  
 ๕.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทจุริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่        ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นายเสมอ   สุทนต์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 

ที ่           /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ 
------------------------------------------------------ 

     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลท่าช้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  จึง
ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแกว้ต่อไป เพ่ือให้เกิด
การบูรณา-การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

 

 

 



-๒- 

 
      ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว   ประธานคณะท างาน 
๒. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว  รองประธานคณะท างาน  
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว   คณะท างาน 
๔. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
๕. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะท างาน 
๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม   คณะท างาน 
๘. หัวหน้าส านักงานปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
๙. นิติกร      คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     ๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     ๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     ๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
      ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่        เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 (นายเสมอ   สุทนต์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


