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ค าน า 

 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)                  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ              
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนี
การรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐  

 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  มีแนวคิดและหลักการบริหารจัดการองค์กร                          
ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาตามอ านาจหน้าที่
ในด้านต่าง ๆ โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการ
ที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินกิจกรรมและร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหา
ด้วยกัน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดถึงการบริการที่ทั่วถึง เท่าเทียม         
เป็นธรรม เสมอภาค และเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัด ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์                    
ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
ว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง จึงจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกัน
การทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

      องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

       

 

 



 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ ๑  บทน า 
              องค์ประกอบ   ประกอบด้วย 
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริต) 
 - วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปูองการทุจริต 
 - เปูาหมาย 
 - ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 
ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
             องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณ 
 แยกตาม ๔ มิติ 
 - มิติที่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

- มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
- มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
- มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน 
           ท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกัน                   
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

 
ปกหลัง 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ บทน า 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่ าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ       
มีวัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น

ได้ ดังนี้  
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม

การ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชกา ร
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม               
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ท าพฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาด กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 

 



 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบน แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ ส่วนรวม 

 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง  

  
๒. หลักการและเหตุผล           
    ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี                

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ อความมั่นคง
ของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะ
ปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแส                    
การกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์               
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า                         
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  ๒๕๕๙ ลดลง               
๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้ 

 



 
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง                 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย                
มาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้าน
การท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
   

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจาก
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม                     
เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ                   
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐                     
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล             
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ        
การบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต                   
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

 
 
 
 
 
 



 ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น   
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิ จการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ 
กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 ๔. เป้าหมาย   
 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกัน แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ ของข้าราชการ   

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  ๕) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน   
๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม             
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน  

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝูาระวังการทุจริต   

 
 
 
 



๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง             
การทุจริต   

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโ อกาส                       
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ               
ให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

มิต ิ
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 256๒ หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สั ง ค ม ที่ ไ ม่
ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งข้ าราชการฝุ าย
การ เมื อ งและฝุ าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ 
( 1 ) โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ห ลั ก                   
ธรรมาภิบาล 
(2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
1.1.2  
(1) มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1.1.3  
(1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง  ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูหลวง 
(2) มาตรการ  จัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
- 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

อาจโอนเพิ่ม/ลด 
ตามความเหมาะสม 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 1 . 2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

(1)  โครงการส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน
ต าบลภูหลวง 
(๒ )  โครงการส่ ง เสริมสนับสนุนการ
ขับ เคลื่ อนหมู่ บ้ า นตามหลั กปรั ชญา   
เศรษฐกิจพอเพียง 
(3) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

50,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

อาจโอนเพิ่ม/ลด 
ตามความเหมาะสม 

 
อาจโอนเพิ่ม/ลด 
ตามความเหมาะสม 

 
 

อาจโอนเพิ่ม/ลด 
ตามความเหมาะสม 

 1.3 การสร้างจิตใต้
ส านึกความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 
 

(1)  โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร(เยาวชนดี
ศรีภูหลวง) 
(2)  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้       
เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบล
ภูหลวง  (โตไปไม่โกง) 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

อาจโอนเพิ่ม/ลด 
ตามความเหมาะสม 

 
อาจโอนเพิ่ม/ลด 

ตามความเหมาะสม 

มิติท่ี 1 รวม 7  โครงการ  1 กิจกรรม   2 มาตรการ ๒๒๐,๐๐๐  



 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 256๒ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 .การบริ หา ร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ปู อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ 
(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
- 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใส่ ในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1  
(1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการสร้างโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.2 
(1)  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
( 2 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า แ ผ น แ ล ะ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
(3)  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดชื้อจัดจ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และเว็บไซต ์
2.2.3  
(1) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ใ ช้            
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 

(1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงานดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลภูหลวง 
(2) กิจกรรมเชิดชู เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 2.5 มาตรการจัดการ 
ใ น ก ร ณี ไ ด้ ท ร า บ                      
ห รื อ รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ต ร ว จ ส อ บ พ บ ก า ร
ทุจริต 

(1) มาตรการจัดท าบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรการบริหารส่วน
ต าบลภูหลวง 

 

- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 



 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 256๒ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
  ( 2 )  ม า ต ร ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
(3) มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

- 
 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
มิติท่ี ๒ รวม ๒  โครงการ  ๕ กิจกรรม   ๗ มาตรการ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 256๒ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 .ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3 . 1  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น 

3.1.1 
(1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.1.2 
(1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.3  
(1) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.ภูหลวง 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 3.2 การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

๓.๒.๑ 
(1) โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของ อบต.( อบต.สัญจร) 
(2) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(3) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 
อาจโอนเพิ่ม/ลด 
ตามความเหมาะสม 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1  
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม          
เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาต าบล 
(2) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาชนคมต าบล  
(๓) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๑  โครงการ  ๒ กิจกรรม   ๖ มาตรการ ๑๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 256๒ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 . ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ต ร ว จ ส อ บ
กา รปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  มี ก ารจั ด วา ง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
ก าหนด 
 

4.1.1  
(1) มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 256๒  
(๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล      
ภูหลวง 

 
- 
 
- 
 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่ สามารถ
ด าเนินการได ้
 

(1) กิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีและการใช้จ่ายงบประมาณให้
ประชาชนทราบ 

- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

 4.3 การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

  

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(community)  และ
บู รณาการทุ กภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1  
(1 )กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
(๒) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริต 

 
- 
 
- 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
 

มิติท่ี ๓ รวม ๑  โครงการ  ๓ กิจกรรม   ๓ มาตรการ -  

 
 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่าย การเมือง                            
และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหัวใจส าคัญ                        
ของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง  การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และ
ต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว                         
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้                      
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มีการจัดท า
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วน               
ต าบลภูหลวง ดังกล่าวนี้ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

3.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด  
      ประโยชน์สุขแก่ประชาชน   
๓.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี 
      ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 



 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน                    
ต าบลภูหลวง   โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ                    
ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส   

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)       
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 10,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายกฎหมายและคดี  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง มีความรู้ความเข้าใจ 
    ในเรื่องหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง เกิดจิตส านึกที่ดีในการ 
    ต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง สามารถน าหลักคุณธรรม 
    จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 

 
โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการสง่เสริมการปลูกป่าชุมชนต าบลภูหลวง 
๒.  หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบ                 
ตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก                    
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ท าการอนุรักษ์ทรั พยากรปุาไม้กันเพ่ิมมากขึ้น                                    
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติ ของประเทศกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จ                          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณปุา ไม้ของประเทศ พระองค์
ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณของปุาไม้ในประเทศไทย ให้มากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่ งยืน ซึ่ งพระองค์ได้ เสนอวิธีที่ เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง                                
"ปลูกปุา ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง"  ปลูกปุา ๓ อย่าง  ได้แก่ ปุาส าหรับไม้ใช้สอย ปุาส าหรับ                       
เป็น ไม้ผล และปุาส าหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้ พออยู่ พอกิน พอใช้                           
และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย พอกิน  หมายถึง                            
ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ สมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น             
ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้นประโยชน์ต่อ ระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบล              
และ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗)                    
โดย ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จึงได้จัดท า
โครงการ ส่งเสริมการปลูกปุาชุมชนต าบลภูหลวง  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
๓. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้บริเวณปุาชุมชนต าบลภูหลวง  
 3.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                ของชุมชน  
 3.๓ เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
 3.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมปุาชุมชนที่เสื่อมโทรม  
 3.๕ เพ่ือเป็นแหล่งหาอาหารทางธรรมชาติของคนในชุมชน  
๔. เป้าหมาย 

4.1 ปลูกปุาในพื้นที่ปุาชุมชนต าบลภูหลวง จ านวน 20 ไร่  
4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต.ภูหลวง,                 
พนักงาน อบต.ภูหลวง, กลุ่มผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลภูหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ปุาชุมชนต าบลภูหลวง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 
 



 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะช ากล้าไม้จังหวัดนครราชสีมา 
 6.3 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้ตามก าหนดเวลา 
 6.5 ดูแลรักษาปุาไม้และสรุปผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

จ านวน  50,000  บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีพ้ืนที่ปุาไม้บริเวณปุาชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 10.๒ เกิดความสามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
 10.๓ ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 10.๔ ชุมชนช่วยกันปูองกันรักษาและเกิดความหวงแหนปุาชุมชน  
 10.5 มีแหล่งหาอาหารทางธรรมชาติแก่คนในชุมชน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วยต าบลภูหลวง ซึ่งสอดคล้อง                     

ตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒  ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า                            
เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญ ของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๔.๓) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ                     
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นนโยบายหลักของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้หมู่บ้านหรือชุมชน มีวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ดีมีสุข   ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการ 

 

ด าเนินงานโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเสริมสร้างชุมชนให้ เข้มแข็ง                              
โดยน้อมน าแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาใช้   เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านข้างเคียง  
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในพ้ืนที่ด้วยการประสานพลังร ะหว่างภาคการพัฒนา                         
ในระดับต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ  ปราชญ์ชาวบ้าน  องค์กรพัฒนาเอกชน  เอกชน                        
สถาบันศึกษาและประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเกิดด้วยแนวคิด  การบูรณาการในด้านต่างๆ  น าไปสู่กระบวน            
การเรียนรู้  เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  พ่ึงตนเองได้  ดังนั้น  กองส่งเสริมการเกษตรและงานพัฒนาชุมชน  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
3.๒ เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน  ประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี 

4. เป้าหมาย 
๓.๑ คณะผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน อบต.ภูหลวง         จ านวน    ๗    คน 
๓.๒ ผู้น าชุมชนและประชาชนผู้สนใจ หมู่ ๑ และหมู่ ๘         จ านวน   ๔๐   คน 
๓.๓ ตัวแทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ( เจ้าหน้าที่เกษตร,พัฒนาชุมชน,กศน.)  จ านวน   3   คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
5.๑  ฝึกอบรม  ๑ วัน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
5.2  ขยายผลสู่หมู่บ้านโนนแดงหมู่ที่  ๑  และบ้านหนองหว้า  หมู่ที่ ๘ ต.ภูหลวง อ. ปักธงชัย                 
จ.นครราชสีมา 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.๑ ประชุมคัดเลือก หมู่บ้านต้นแบบที่มีความพร้อมในการด าเนินการ 
6.2  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงานพัฒนาชุมชน , ส านักงานเกษตรอ าเภอ และ 
       กศน.อ าเภอ 
6.3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และจัดตั้งงบประมาณ 
6.4  ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ 
6.5  รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปปัญหาในการด าเนินโครงการ 



 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
 4 ปี  (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8.  งบประมาณในการด าเนนิการ   
 จ านวน  100,0๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดและกองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  มีชุมชนที่เป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในเขตต าบลภูหลวง  มีความเข้าใจในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐.๒  ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่าย  และเพ่ิมรายได้  มีความอยู่ดีกินดี 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ

ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร  พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศโดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน”และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี                        
ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้                 
ให้มีฐานะ  ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง
แท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด 
การพ่ึงพาตน  ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ                        
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง                          
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้        
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ                       
มาประยุกต์เผยแพรใ่ห้กับผู้มีรายได้น้อย  ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบล 
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้คนอยากจนในต าบลภูหลวง 
๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๔ สามาถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป้าหมาย 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลภูหลวง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 ๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)       
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 30,000  บาท 



 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
          10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
          10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
          10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น  ลดรายจ่าย  เกิดความพอเพียง  
          10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๑.๓ การสร้างจิตใต้ส านึกความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

      
 
โครงการที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  (เยาวชนดีศรีภูหลวง) 
๒. หลักการและเหตุผล  

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก  ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา  เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิต                       
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ  ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่งคงและสามารถแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต                      
ที่  เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินการชีวิตที่ผิด  ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ไข้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย  หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพาเสพติด เด็กละเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริ มสร้าง
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก  การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต                      
มีสิตปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะ
เป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตกเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ มั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป                         
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับ 6 ) พ.ศ. 2552                      
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ            
ขั้นตอนการกระจายอ านาจและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม                    
อันดีของท้องถิ่น 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์กรส่วนต าบลภูหลวง จึงได้จัดท าโครงการ                         
เข้าค่ายพุทธบุตร  โรงเรียนในเขตต าบลภูหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและ
ปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ
ตนที่ดีให้มีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน  ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้                         
ในชีวิตประจ าวัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ 
      น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  

 ๓.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิขา  คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
                ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ 
                เหมาะสม 
          



3.4  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความสื่อสัตย์ สุจริต มีความ 
                 รับผิดชอบ  ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง      
๔. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตต าบลภูหลวง 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีด าเนินการ 
 8.๑ ประชุมปรึกษาหารือ / ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 8.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 8.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรม 
          8.5 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพ่ือนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
๙. งบประมาณ 
 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ 
    น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา  คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
    เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
    ครอบครัว และสังคม 

   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
โครงการที่  2.      
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน                        
ต าบลภูหลวง  (โตไปไม่โกง) 
๒.  หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น                   
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกง                    
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ าอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองนครราชสีมา และองค์กรบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ต้องท าในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 6                           
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั่งด้านร่างกาย จิตใจ อามรณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้                     
มีคุณธรรมและจริตธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลภูหลวง ( โตไปไม่โกง) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติมโตขึ้นเป็นพลเมือง                      
ที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุกจริตคอร์รัปชั้นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็ก
และเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความชื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติ
ตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน                             
เพ่ือรักษาประโยชน์  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความชื่อสัตย์ 
๓.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ 
      การโกงทุกรูปแบบ 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
       เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม        

๔. เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตต าบลภูหลวง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตต าบลภูหลวง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 



 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๕.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)       
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 1๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสื่อสัตย์ สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต คอร์รัปชั้นและการโกง 
        ทุกรูปแบบ 
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสยสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา 
        ประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
โครงการที่ 1  
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาที่ดีต้องก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งประชาคมจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพและความต้องการของท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการติดตามประเมิน ผล                         
การพัฒนาในแนวทางดังกล่าวจึงไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จโดย อบต. เพียงล าพังในยุคปัจจุบัน                  
ปัญหาต่างๆ มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่ งขึ้น การแก้ปัญหาจ าเป็นต้อง                                     
มีความรอบคอบ โดยค านึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู้ และต้องอาศัยความร่วมมือ                    
ร่วมใจจากทุกฝุาย ประชาคมจึงเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนาในสภาวการณ์ดังกล่าว 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖                       
ได้ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารราชการโดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐ  ให้บริการให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน มุ่ งเน้นผลสัมฤท ธิ์ของงานโดยยึดหลัก                               
การบริหารงานแบบบูรณาการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการต่างๆ เพ่ือบริการประชาชน  และปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนให้ทันต่อ เหตุการณ์มุ่ งสู่ เปู าประสงค์การบริหารจัดการบ้ าน เมืองที่ ดี                                  
(Good Governance)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ                       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ๑๗การจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้ด าเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้นตอนด าเนินการคือคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็น                         
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์                     
การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐาน                     
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 

 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน                               
และเพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ                       
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง    ทางองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  จึงได้จัดท าโครงการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. (อบต.สัญจร) ขึ้น     โดยจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระบวนการมี           
ส่วนร่วมระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน                              
และการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
๓. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือมุง่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการ 
     จัดเวทีประชาคม 
       
 
 



๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการบูรณาการการท างานด้านการให้บริการประชาชน 
      ร่วมกันระหว่างผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ 
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
๒.๓ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาของประชาชน น ามาเป็นข้อมูลในการจัดท า 
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.4 เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวงให้ประชาชนในพื้นท่ี 
      ต าบลภูหลวงทราบ 
2.5 เพ่ือน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาของประชาชน  ไปแก้ไขปรับปรุงและขยายผล 
      ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
      ภูหลวงต่อไป 

4. เป้าหมาย 
๓.๑  ผู้บริหารได้แก่ นายก อบต. , รอง นายก , และเลขาฯนายก  จ านวน  ๔  คน 
๓.๒  สมาชิกสภาอบต. จ านวน ๒๐ คน  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
      จ านวน  20 คน  รวม  40  คน  
๓.๓ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน  รวม 300 คน 

  รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ  340 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีต่ าบลภูหลวง  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่หมู่ท่ี 1 – 10 
6. วิธีการด าเนินการ 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดเปูาหมายแนวทาง ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 
(2)ติดต่อประสานผู้น าชุมชน และ ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น  
(3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
(4)จัดเตรียมข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการด้านธุรการต่างๆ     
(5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(6) ด าเนินกิจกรรม จัดเวทีประชาคม 
(8) ติดตามประเมินผลหลังด าเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

10,00๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง      
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
เช่น   การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  การให้บริการให้ค าปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้าง      
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการให้บริการต่างๆ จากส่วนราชการในองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลภูหลวง 

 ๙.๒ น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงองค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ 
                 สนองตอบความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง 
 9.3 น าข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 


