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ค าน า 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตได้ 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการ
ถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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                  เร่ือง                  หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า                                                                                                  
1     

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
- หลักการและเหตุผล                                 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                                                                     
- เปูาหมายของการจัดท าแผน                                                                         
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                                         

ส่วนที่ ๒   แผนปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4)         7 
              มิตทิี่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต                                                    
              มิตทิี่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต                       
              มิตทิี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                               
          มิตทิี่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ภาคผนวก                     15 
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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและ
การปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 

1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตา
ของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคืออะไร   
“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซ่ือตรง 
“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือ 

ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต าแหน่งหน้าที่
นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  การ
ทุจริตต่อหน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
สาเหตุที่มกีารทุจรติ 

     ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 
1. การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
2. โอกาส 
3. สิ่งจูงใจ 
4. การเสี่ยงภัย  

   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  
1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2. ด้านการเมือง 
3. ด้านสังคม 
4. การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
5. ช่องว่างของกฎหมาย 

ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
2.1 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  
1. ฝุาฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้ 
7. สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    
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แนวทางการป้องกันการทุจริต  
 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยปูองกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับ
ชุมชน/ท้องถิ่น  และระดับสังคม  
ช่องทางในการปูองกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 
1.1. การมีจิตใจสุจริต 
1.2. ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฏิบัติ  หรือท าการทุจริต 
1.3. ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4. หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
1.5  ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6  ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7  ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8  ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9  เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  
     2.1 การรวมกลุ่ม 
     2.2 การสร้างเครือข่าย 
     2.3 การประชุมวางแผน 
     2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
     2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  
3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่ 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 
4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 
4.4   ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 
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2. หลักการและเหตุผล 
            รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยยึดหลักการแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการ
แผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่น และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ได้มี 
ส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยมิชอบ มีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
            จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
            ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่งจะต้องมีจิตส านึก ค่านิยม  ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนๆและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริต เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านเปูาเป็น
ต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นใน
อนาคตดังนี้ 
 “  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเมืองน่าอยู่  ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” 
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พันธกิจ (MISSION) 

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5. ส่งเสริมการศึกษา 
 6. อนุรักษ์ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
2. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีพอเพียง 
4. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน 
5. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย 
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ปฏิบัติราชการโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

5.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
4.  เป้าหมาย  

1.ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝุาย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูามีระบบการปฏิบัติง่านที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาสามารถพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูา 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ

ปูองกันการทุจริต 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเป้าอ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.1 การสร้างจิต 
ส านึกและความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมือง  
ฝุายบริหาร ข้าราชการเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น 
 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

 
 
 
 2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะ

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
16,000 

 
16,000 

 
16,000 16,000 

3. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล -  - - 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 50,000 50,000 50,000 50,000 

2.โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลบ้านเปูา 200,000 200,000 200,000 200,000 

3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ 

150,000 150,000 150,000 150,000 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.โครงการเข้าค่ายเยาวชนแบบบูรณาการ 80,000 80,000 80,000 80,000  
2.โครงการกิจกรรมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 5,000 5,000 5,000 5,000  
3.โครงการปูองกันการถูกล่อลวงเด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 
4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมบวชสามเณรภาคดูร้อน 50,000 50,000 50,000 50,000 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต สร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.จัดท าเว็บไซต์ของ อบต.บ้านเปูา ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของ 
อบต.บ้านเปูา รวมทั้งแสดงรายรับ – รายจ่าย 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างาน
ของ อบต.บ้านเปูา ได้ 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

 
 
 
 

2  ส่งเสริมมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. จัดท าตู้แสดงความคิดเห็น และแจ้งการทุจริต
ตามชุมชน 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- 

4. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- 

5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ - - - -   
6. การประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
สาธารณะของ  อบต.บ้านเปูา 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 

7.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - - - -  

8. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.บ้านเปูา ตู้แสดง
ความคิดเห็น และทาง facebook อบต.บ้านเปูา 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 

9. มีเวทีประชาคมในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเขตต าบล
บ้านเปูา 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 

- - - -  
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4. มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
อปท./ปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 
7. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี และ
แผนชุมชน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1.โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในองค์กรดีเด่น 5,000 5,000 5,000 5,000  
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2. มาตรการ”จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” - - - - 
3. มาตรการ”ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4. มาตรการ”ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับ
ส านักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์” 

- - - - 

5. มาตรการ”แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6. มาตรการ”ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา” 

- - - - 
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มิติที่ 3. .การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนยุทธศาสตร์ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจ การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรการ”ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
บ้านเปูา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. จัดอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3. มาตรการ”เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”(ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแผนพัฒนา 
ข้อมูลรายงานทางการเงิน ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รายจ่ายประจ าปี รายงานผลการ
ด าเนินฯลฯ) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

4. มาตรการ”จัดให้มีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านเปูา
(website/Facebook/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/วารสาร/
รายงานผลการด าเนินงานฯลฯ) 

- - - - 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. มาตรการ”ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต(กิจกรรมการ
ประชุมพบปะหน่วยงานศูนย์ประสานงานเพ่ือ
สวัสดิการประชาชนกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
ชุมชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี) 

- - - - 

2. มาตรการ”จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ี
เข้าถึงง่ายและหลากหลาย” 

- - -  

3 มาตรการ”รายงานผลความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบ” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 2. มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการสัมมนา
การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  

มิติที่ 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

1. มาตรการ”ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. มาตรการ”การควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร” 

- - - - 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

1. มาตรการสนับสนุนการตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน(People’s audit)”(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
website/social media/วารสาร/รายงานผลการ
ด าเนินงาน/ปูายประชาสัมพันธ์/ 

- -  -  
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 

 
     ไม่ใช้  

งบประมาณ 

2. อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น” 

- - - - 

4.4 เปลี่ยนแปลงเป็นเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. การพัฒนาเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเปูา โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต 

- - - - 

2. จัดกิจกรรม”วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศ
ไทย)”Transparent Thailand 

- - - - 

3. มาตรการ”เสริมสร้างองค์ความรู้การเฝูาระวังการ
ทุจริต” 

- - - - 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญยิ่งคือ
การให้บริการในลักษณะ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน มีคณะผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ลักษณะพิเศษ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การมีอ านาจในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการตนเอง ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้านเปูา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเปูา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการจากประสบการณ์และ
วิสัยทัศน์ใหม่ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาบ้านเปูา พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาเพื่อน า
ประสบการณ์ที่ได้รับมาแก้ไขและพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
องค์กรในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้าน
เปูา พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาในโอกาสต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  ๑  เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้านเปูา  
พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

๒  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
 ๓  เพ่ือสร้างความตระหนักแก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาต าบลบ้านเปูา  พนักงานต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารจัดการ
องค์กร 
  ๔  เพ่ือสร้างความสามัคคีและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบล
บ้านเปูา  พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้านเปูา  พนักงานต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเปูา    จ านวน 64 คน    
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะท างานปรึกษาหารือวางรูปแบบโครงการ 
 2. เลือกเรื่องที่จะด าเนินการฝึกอบรม 
 3. เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน 
 4. ด าเนินการตามก าหนดการที่วางไว้ 
 5. สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประมาณ 4 วัน 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 400,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
10. ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้านเปูา  พนักงานต าบลและพนักงานจ้างได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์จริง เพื่อน ามาพัฒนาตนเอง และการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาและ
หมู่บ้าน 
 ๒  สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้านเปูา  พนักงานต าบลและพนักงาน
จ้างเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาในอนาคต 
 ๓  สร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลบ้าน
เปูา  พนักงานต าบลและพนักงานจ้าง 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ   
          โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา      ลงวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2558   ซึ่งหัวใจ
ส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อ
สังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงาน
ทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่าง
ประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการปูองกันการ
ทุจริต และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3  เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน  64  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา   
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดู
งานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564) 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 16,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่3 

1. ชื่อโครงการ  
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเปูา จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
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 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน  64  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่4 

1.  ชื่อโครงการ   
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร  

2.  หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ 

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน   เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คน
จนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของกลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  จึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ  เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท า
อาชีพเสริม  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดภาระค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัวต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในต าบลบ้านเปูา 
 3.2  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างให้กับประชาชนในต าบลบ้านเปูา 
 3.3  สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลบ้านเปูา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.2 น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
6.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
6.5 ก าหนด  วัน  เวลา  การด าเนินโครงการและตารางการฝึกอบรม 
6.6 จัดท าโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ 
6.7 ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการ
วางแผนประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้ 
 10.2 เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร การผลิตพืช  พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การ
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร สามารถน าความรู้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่ง
จะสามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
 10.3 เกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
ด้วยกัน เกษตรกรต่างพ้ืนที่  เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ น ามาพัฒนาในแปลงของตนเองต่อไป 
 10.4 เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่5 

1. ชื่อโครงการ  
  โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา แจ้งว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร     
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประชาชนในพื้นท่ี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง     
ในโอกาสดังกล่าว เพ่ือให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่     
พระเกียรติคุณของพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเองใน
โอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุา รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับ
ประชาชนได้ในระยะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาจึงได้จัดท าโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.  พนักงาน และพนักงานจ้าง ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูกปุาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อย คนละ 1 ต้น เพ่ือสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เป้าหมาย 
    ด าเนินการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้  
5. วิธีด าเนินการ 

1.  จัดท าโครงการเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติ 
2.  เตรียมพันธุ์กล้าไม้เพ่ือใช้ในการปลูก  
3.  เตรียมสถานที่และพ้ืนที่ในการปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
4.  จัดท าหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดทราบ 
5.  ด าเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้   

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564 ) 
7.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส่วนส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
8.  งบประมาณ 
   50,000  บาท  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรปุาไม้ ตลอดจนชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสานต่อปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

2. มีพื้นท่ีสีเขียวภายในต าบลเพ่ิมข้ึน 
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3. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ปุาไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
 2. ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในต าบลบ้านเปูามีใจรักต้นไม้ รักปุาไม้  หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม  
   3. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้  และฟ้ืนฟูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมในเขตชุมชนให้ดีขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่6 

1.ชื่อโครงการ 
         โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
2. หลักการและเหตุผล 
   ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมข้ึน 
อีกท้ังสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชน
โดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น  การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้
หลักเพียงอย่างเดียว  การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจนการพ่ึงพา
ตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองพลับ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการการเกษตร 
เป็นอาชีพหลัก  และมีการว่างงานหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้ที่สนใจ  ประจ าปี ๒๕60 ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต      
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างความ
ช านาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ   ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพและ
สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงเพ่ือสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  ซึ่ง
ในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ 
ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิด
ได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า  รู้จักการรู้รัก
สามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ  เพ่ือให้สามารถน าไป
เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันท าและร่วมพัฒนา 
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
4.เป้าหมาย 
  ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจในต าบลบ้านเปูา     
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
6.สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาและนอกเขตต าบลบ้านเปูา 
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7.วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ ฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ  กลุ่มเปูาหมายได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

8.งบประมาณ 
    150,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  พัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา   
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการท างานเป็นกลุ่มและเกิดความ

สามัคคีในชุมชน 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
4. ประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการมเพ่ิมรายได้และลด    
รายจ่ายในครัวเรือน 
5. ประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่7 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการเข้าค่ายเยาวชนแบบบูรณาการ 

2.  หลักการและเหตุผล  
 เนื่องด้วยสังคมในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่งยั่วยวนใจชวนให้
หลงใหล ท าให้คนสมัยนี้อยากลอง อยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากท าและอยากเป็น โดยไม่ค านึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยของตนเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใคร่ครวญให้ดี ในการตัดสินใจที่กระท าอะไรลงไป ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดในปัจจุบันเกิดจาก การขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสงคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหายาเสพติดให้โทษ ได้
กลายเป็นปัญหาสังคมและประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน แต่เพ่ือเป็นการปูองกัน ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝุายที่จะกระท าตัวให้เป็นตัวอย่างบอกทางเดินที่รู้จักโทษของสิ่งเหล่านี้ และเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในใจ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ จัดให้มีค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังทางด้านจิตใจ โดยให้มีความคิดอาศัยธรรมะขั้นพ้ืนฐาน 
มุ่งเนน้ธรรมะท่ีจะต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ สามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  
3.  วัตถุประสงค์   
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือนักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.  เพ่ือให้นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ
      จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 ๕.  เพ่ือให้นักเรียน น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ 
4.  เป้าหมาย 
 นักเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปี 4 – 6  ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเปูา   
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2   ประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4   แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้น าชุมชน 
 5.5   สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตต าบลบ้านเปูาและนอกเขตต าบลบ้านเปูา   
7. งบประมาณด าเนินการ 
 80,000  บาท  
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
 ๒.  นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
 ๓.  นักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.   นักเรียน น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่8 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการกิจกรรมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  ได้ก าหนด

แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ  เพ่ือให้การส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  

มาตรา 8 ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมมือส่งเสริม  และ  
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ในการจัดท า
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน     ตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงหลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย  

มาตรา  9  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย  

ดังนั้น  เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ  
เยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ  ภายในชุมชน  โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนและสังคม  การมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนแบบบูรณา
การโดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถด าเนินการเชิง
สร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นได้ตามทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่  อันเป็นการสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าเป็นพลังขับเคลื่อนในการ
พัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงยิ่งข้ึนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
       1.  เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเด็กและ  
เยาวชน  
        2.  เพ่ือส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน  และเครือข่ายเด็กและเยาวชน  ได้รวมพลังท ากิจกรรม
พ้ืนที่สร้างสรรค์ก้าวสู่การเป็น  “นักสังคมสงเคราะห์น้อย”  
4. เป้าหมาย 

  เด็กและเยาวชนในต าบลบ้านเปูา    
5.  วิธีด าเนินการ  
       5.1  ประชาสัมพันธ์โครงการ  
       5.2  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน  ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  
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      5.3  จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน  
      5.4  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น/การปฏิบัติงานจริงการออกเยี่ยม  
บ้าน/การน าผลเยี่ยมบ้านมาวิเคราะห์สรุปผล/การให้ความช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานที่เหมาะสม  

6.  สถานที่ด าเนินการ  
ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเปูาและนอกเขตต าบลบ้านเปูา 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
          4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
8.  งบประมาณ  

5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          10.1  เด็กและเยาวชนมีความสามารถแก้ไขปัญหาในระดับต าบล  ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนใน
หมู่บ้าน รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาชุมชนและข้อเสนอในการพัฒนาเยาวชนต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
        10.2  สภาเด็กและเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการสังคมสงเคราะห์  และเป็นผู้มีจิต
อาสา  ดูแลช่วยเหลือผู้อื่น  ทั้งด้านการปูองกัน  แก้ไขปัญหา  และการส่งต่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที ่9 

1. ชื่อโครงการ 
      โครงการปูองกันการถูกล่อลวงเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
        ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาของการพัฒนาประเทศไทย การด าเนินชีวิตของคนในสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวัน สภาพการแข่งขันและสภาวะบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตและประเพณีที่ปรับเปลี่ยนไป 
สภาวะความทันสมัย ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ครอบง าทุกคนให้เน้นวัตถุนิยม 
พ่อแม่หลายคนละทิ้งบุตรหลานไว้กับคนแก่เพ่ือไปท างานหารายได้ที่เมืองกรุง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจึงเป็น
เพียงการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผ่านเทคโนโลยีสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์  
 โดยขาดการวิเคราะห์ พิจารณา ที่เท่าทันและเหมาะสม ซึ่งส่วนหนึ่งผู้ดูแลที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่เท่า
ทันต่อความสมัยใหม่ เพราะเติบโตในวัฒนธรรมการสอนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมที่แตกต่าง
กันทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนจ านวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
(gender) ที่เหมาะสมและขาดทักษะการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง โดยวัยรุ่นไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง การขาดความเข้าใจเรื่องการคุมก าเนิดท่ีถูกวิธีและปลอดภัย ไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องอยู่กับเพศตรงข้ามตามล าพัง ส่งผลให้มี
เพศสัมพันธ์ไม่พร้อมและขาดการปูองกัน เด็กผู้หญิงหลายคนถูกล่อลวงไปข่มขืนและอนาจารทางเพศ 
เงื่อนไขดังกล่าวน าไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนนับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงและ
ส่งผลต่อสังคมไทยมากข้ึนเรื่อยๆ 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิต เช่น ทักษะในการปูองกันตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ 
ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการปูองกันท้องไม่พร้อม 
2. เพ่ือประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการท างานปูองกันท้องไม่พร้อมส าหรับกลุ่มวัยรุ่นใน
สถานศึกษา ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนในชุมชน  

4. พื้นที่ด าเนินการ  
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเปูา 

5.งบประมาณ  
50,000  บาท 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

8.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
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9. วิธีด าเนินการ 
1. เสนอโครงการ ฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเปูาหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. วัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 80 หลังเข้ารับการอบรม 
2. ปกครองวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 70 หลังเข้ารับการอบรม 
3. กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิต เข้าถึงเครื่องมือในการปูองกันตัวเอง ปูองกันท้องไม่พร้อมให้ปลอดภัยใน
เรื่องเพศ 
4.ผู้ปกครองเข้าใจสถานการณ์ปัญหา และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือปูองกันแก้ไข
ปัญหา 
5. กลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ เพศศึกษา และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
6. มีเครือข่ายการท างาน เรื่องอนามัยเจริญพันธ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การปูองกันท้องไม่
พร้อมในระดับต าบลบ้านเปูา 
6.แกนน าในชุมชน วัยรุ่น ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แหล่งเสี่ยง และ
เสนอแนะแนวทางในการปูองกันแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมอย่างมีส่วนร่วม 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 10 

1.ชื่อโครงการ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 

2.หลักการและเหตุผล 
    ด้วย สภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรม  
และปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สาเหตุเกิดจาก 
การขาดการด าเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
วัฒนธรรมใหม่ๆ บทบาทวิถีสังคมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมือง ปัญหาต่างๆ จึงตกอยู่กับเยาวชนของ
ชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มีความพร้อม 
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการจะด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข จึงจ าเป็นต้องน าหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนามาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ  

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา ร่วมกับวัดสุวรรณรารม จึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน ประจ าปี 2560 เพ่ือศึกษาพระปริยัติธรรมและเพ่ือน้อมน าบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจากการ
บรรพชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกอบรมตนตามหลักธรรมของ
พุทธศาสนาซึ่งมุ่งเน้นการฝึกฝนให้รู้จักใช้ความคิดอย่างเป็นระบบตามแนวทางกลวิธี “คิดแบบพุทธ” เพ่ือให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต รู้จักคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล อีกท้ังเยาวชนที่ได้รับ
การบรรพชา จะได้รับการอบรมคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและช่วยส่งเสริมให้เป็นลูกที่ดี
ของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้บรรพชาเป็นสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณให้แก่
นักเรียน  
 3. เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย เป็นผู้มี
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอง 
    4. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรม ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 6. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษา 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษา  
5. งบประมาณ  

50,000  บาท 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดสุวรรณาราม 
9. วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการ ฯ 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเปูาหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
3. ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
4. ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
5. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จัดบรรพชาสามเณรที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา  
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ  
3. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนา และค่านิยมในวัฒนธรรมไทย ไปปรับใช้

ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่  ประจ าปี ๒๕60 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด

ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับมีนโยบายเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการ
บริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ตลอดจนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทัศนคติและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ในเขตต าบล อีกท้ังร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นเพ่ือการท างาน
แบบบูรณาการมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  เสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาจึงได้จัดท าโครงการ   อบต.
เคลื่อนที่  ประจ าปี  ๒๕60  ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
 3.๒  เพ่ือออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับความสะดวก และให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ  
 3.๓  เพ่ือร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 3.๔  เพ่ือรับฟังปัญหาแต่ละพ้ืนที่และให้ประชาชนร่วมกันเสนอความคิดเห็น 
4.  เป้าหมาย 
 ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  จ านวน ๑,417 ครัวเรือน   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
5.  งบประมาณ 
 จ านวนเงิน 30,000  บาท   
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 12  หมู่บ้านในเขตต าบลบ้านเปูา 
9.  วิธีการด าเนินการ 
 9.๑  จัดประชุมเพ่ือการด าเนินแนวทางและหมายก าหนดการในการออกบริการ 
 9.๒  ประสานงานกับผู้น าชุมชนในทุกหมู่บ้าน  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
 9.๓  จัดเตรียมสถานที่  และด าเนินการตามก าหนดการ 
 9.๔  สรุปผลภาพรวมของโครงการ 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.๑  ประชาชนในพ้ืนที่  ๑๒ หมู่บ้าน  ได้รับทราบผลการด าเนินงานและข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
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 10.๒  ประชาชนในพื้นท่ี  ๑๒  หมู่บ้าน  ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการให้บริการขององค์การ
บริหาร       ส่วนต าบลบ้านเปูา 
 10.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่น  แบบบูรณาการซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับทราบปัญหาและน าปัญหามาแก้ไขร่วมกันซึ่งเป็นผลดีต่อภาพรวมของต าบล 
 10.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงซึ่งจะน ามาแก้ไขและพัฒนาได้
ตรงตามเปูาหมาย 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3. วัตถุประสงค์ของการ 

3.1 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
 3.3  เพ่ือออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับความสะดวก และให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ  
 3.4  เพ่ือร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 3.5  เพ่ือรับฟังปัญหาแต่ละพ้ืนที่และให้ประชาชนร่วมกันเสนอความคิดเห็น 
4.  เป้าหมาย 
 ประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน  จ านวน ๑,417 ครัวเรือน   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
5.  งบประมาณ 
 จ านวนเงิน 6o,ooo  บาท   
6.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 12  หมู่บ้านในเขตต าบลบ้านเปูา 
9.  วิธีการด าเนินการ 

9.๑   จัดท าโครงการฯ  
9.๒ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคม  
9.๓ แจ้งผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม  
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9.๔ จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละ
หมู่บ้าน  
9.๕ วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
9.๖ จัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
9.๗ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพพิจารณาเห็นชอบ  
9.๘ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งโพพิจารณาเห็นชอบ ผ่านผู้บริหารท้องถิ่น  
9.๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
9.๑๐ ติดตามและประเมินผล 

 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.๑  รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านเปูา 
10.๒ มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)  
10.๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
10.๔ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการแก้ไข 
ความเดือดร้อนต่างๆ  
10.๕ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเปูามีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น  
10.๖ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2  พ.ศ. ๒๕59  
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในองค์กรดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล  :  
  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ทีด่ีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา จึงไดจ้ัดโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในองค์ดีเด่น เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง      
3. วัตถุประสงค์     

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเปูาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเปูา 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   
2550  มาตรา  279 
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย    
4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา เป็นผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูาผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  2  ครั้ง 
 4.3  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
5.  งบประมาณ   
 5,000 บาท 
6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
         4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
8. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
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9.   วิธีการด าเนินการ    
9.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
9.2  เพื่อให้ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
9.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านเปูาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น    
9.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองหลางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
9.6  ด าเนินการตามโครงการ 
9.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 

10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูามีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ 
ล าดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  จึงไดจ้ัดท าโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในต าบลเพ่ือน าผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความ
มุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านเปูา 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในต าบลให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดีเด่นภายในต าบล 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น   

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในต าบล 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นภายในต าบลเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเปูา  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน และมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม  
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