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องคการบรหิารสวนตําบลบวัใหญ 
อําเภอบัวใหญ    จังหวัดนครราชสีมา 

 



คํานํา 
   การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดร้ังความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง ทาใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ี
หนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต รบัผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณคา  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิใหเกิดการ
ทุจริตได เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป                       
พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตาม วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือ
ปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ดวย  
 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
สํานักปลัด  

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เนื้อหา หนา 
สวนที่ ๑  บทนํา  

        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร  
        หลักการและเหตุผล  
        วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
        เปาหมาย  
        ประโยชนของการจําแผน  

สวนที่ ๒   แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
        บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ  
        มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจรติ  
        มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
        มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

สวนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
        มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
        มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
        มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ภาคผนวก  
- สําเนาประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)   
- สําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.

25๖๑-๒๕๖๔)  และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)  

 

 
 

 



สวนท่ี ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน  
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง สวน
ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจรติอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจรยิธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

         สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่ เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความรํ่ารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจรติในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเร่ืองของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการใหสินบนแก

บทนํา 



เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาป นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน 
สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่ มี
คานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การ ปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน 
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก 
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ 
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย 
เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึง
ความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) 
พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุ ท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของ
สังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธ
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนยิม ติดความ
สบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเร่ืองปกติท่ียอมรับได ซึ่ง
นับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ



วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไว
ดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
          ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เร่ิมจาก
ป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตร
การดําเนนิงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้ 
         ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุ ท ธศาสตรที่  6 ยกระดับ คะแน น ดัชนี ก ารรับ รูก ารทุ จ ริต (Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่ เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบั ติอยางมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจรงิ องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ท้ังนี้ไดมุงเนน
ใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร 
ปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ใน
การรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเร่ืองที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
         องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency 



Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน 

           “สิ่งแวดลอมที่ดี        มีวัฒนธรรม        กาวนําเศรษฐกิจ 
            สงเสริมคณุภาพชีวิต          สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

   พันธกิจ 
   ๑.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ 
   ๒.  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ๓.  การปองกันและระงับโรคติดตอในพ้ืนที่ 
   ๔.  การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยท่ีเกิดขึ้น 
   ๕.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   ๖.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
   ๗.  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๘.  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ิน 

 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
   ๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๔. เปาหมาย  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ  



   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การ ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ี มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทจุริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 

 

 
 

 



สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทําแผนปฏิบติัการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

๑.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ 

การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง 

ฝายสภาทองถ่ิน และ 

ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๑.๑ (๑)โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
๐ ๐ ๐ ๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

๑.๑.๑ (๒)โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑๐,๐๐๐  

                

๑๐,๐๐๐ 

                  

๑๐,๐๐๐ 

                   

๑๐,๐๐๐ 
  

๑.๑.๒ (๓)กิจกรรมสมุดความดีพนักงานจาง 
๐ ๐ ๐ ๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

๑.๑.๒ (๑)มาตราการสงเสริม คุณธรรมและจริยธรรมใน
การ ปองกันการทุจริต  

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๑.๑.๒ (๒)มาตราการเสริมสรางองคความรูดานการตอ 
๐ ๐ ๐ ๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ตานการทุจรติ   
 

      

๑.๑.๓ (๑)กิจกรรมใหความรู เรื่องผลประโยชนทับซอน 
๐ ๐ ๐ ๐ 

ไมใช
งบประมาณ 

ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

๑.๑.๓ (๒)โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทองถ่ิน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

๑.๑.๓(๓)โครงการอบรมความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

บุคลากร หรือ ส.อบต.ทองถ่ิน           



     

     

     

     

๑.๒ การสราง 

จิตสํานึกและความ 

ตระหนักแก 
ประชาชนทุกภาค 

สวนในทองถ่ิน  

๑.๒.๑ โครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธศาสนา ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐   

๑.๒.๒ (๑)โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระภาษี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

  

ประชาชนทุกภาคสวน
ทองถ่ิน 

๑.๒.๒(๒)โครงการปลูกปาและหญาแฝกเพ่ือสนอง
พระราชดําริ การอนุรักษดินและน้ําเนื่องในวันสําคัญตางๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
  

  ๑.๒.๓ โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๑.๓ การสราง 

จิตสํานึกและความ 

ตระหนักแกเด็กและ 

เยาวชน  

๑.๓.๑โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

เยาวชน           

๑.๓.๒ โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กิจกรรม"โตไปไม           

โกง)           

๑.๓.๓โครงการสงเสรมิครอบครัวอบอุน เขมแข็ง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐   

 
  



แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของ องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ   อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

๒.๑ แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตของ 
ผูบริหาร  

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสราง 
ความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  

๒.๒.๑(๑)มาตรการการสราง ความโปรงใสในการบริหารงาน 
บุคคล ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๒.๑(๒).มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หัวหนาสวนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๒.๑(๓)กิจกรรม “สราง ความโปรงใสในการพิจารณา เลื่อน
ขั้นเงินเดือน” ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  ๒.๒.๒(๑)กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  ๒.๒.๒(๒)กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหา
พัสดุ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  ๒.๒.๒(๓).กิจกรรม “สราง ความโปรงใสในการใชจายเงิน 
งบประมาณ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 



  ๒.๒.๒(๔).กิจกรรมเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – 
จัดจาง  ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๒.๓(๑)กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิด ความพึงพอใจแกประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  ๒.๒.๓(๒)โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการ 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

  ๒.๒.๓(๓)กิจกรรมการใชบัตร คิวในการติดตอราชการ  ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  ๒.๒.๓(๔)มาตรการ"ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" 
๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๓ มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑(๑).กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๓.๑(๒)โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏบิัติ
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๓.๒(๑).มาตรการมอบ อํานาจของนายกองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๓.๒(๒) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอบต. 
ปลัดอบต. และหัวหนาสวนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ 
แกหนวยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนใหเปนที่ประจักษ 

๒.๔.๑ โครงการพอ - แม ดีเดน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

๒.๔.๒ โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคลหนวย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

งาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน หรือเขารวมใน           

กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

๒.๔.๓ โครงการเชิดชูเกียรติ ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   



๒.๕ มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือ 
รับแจงหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต  

๒.๕.๑(๑) มาตรการ"จัดทําขอตกลงการปฏบิัติราชการ" ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๒.๕.๒(๑) กิจกรรมการใหความรรวมมือกับหนวยตรวจ 
๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

สอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ           

ควบคุม ดูแล การปฏัติราชการของ อบต.บัวใหญ 
 

        

            

๒.๕.๒(๒)มาตรการ"ใหความรวมมือกับหนวยงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ"           

  ๒.๕.๓(๑) มาตรการ"แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  รองเรียน"           

  ๒.๕.๓(๒) มาตรการ"ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

  กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่           

  ของ อบต.บัวใหญ วาทุจรติและปฏิบัติราชการตาม           

  อํานาจหนาที่โดยมิชอบ"           

 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบวัใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหต ุ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

๓.๑ จัดใหมีและ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ในชองทางที่เปนการ 
อํานวยความสะดวกแก 
ประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอํานาจ 
หนาที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินได 
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑(๑)มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร ของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน”  

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๓.๑.๒(๑).กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน การเงิน 
การคลัง พัสดุ และ ทรัพยสินของอบต. และการ รับเร่ือง
รองเรียนเก่ียวกับ การเงินการคลัง” 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

            

๓.๑.๓(๑)มาตรการ “จัดใหมี ชองทางท่ีประชาชนเขาถึง 
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ” 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๓.๒ การรับฟงความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกข 
ของประชาชน 

๓.๒.๑(๑)โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน
ตําบลบัวใหญ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

๓.๒.๑(๒)การดําเนินงานศูนย รับเร่ืองราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๓.๒.๒(๑)มาตรการกําหนด ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง 
รองเรียน  

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 



๓.๒.๓(๑)มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๐ ๐ ๐ ๐   

๓.๒.๓(๒)กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ  

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๓.๓ การสงเสริมให 
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๓.๑(๑)มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและ
คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนา 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๓.๓.๑(๒)โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
           

๓๐,๐๐๐  
            

๓๐,๐๐๐ 
             

๓๐,๐๐๐ 
              

๓๐,๐๐๐ 
ไมใช

งบประมาณ 

๓.๓.๓(๑)กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
อบต.บัวใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบวัใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

๔.๑ มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน 
กําหนด  

๔.๑.๑(๑)โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ  

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๔.๑.๒(๑).กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

ตรวจเงินแผนดินกําหนด             

              

๔.๒ การสนับสนุนให 
ภาคประชาชนมีสวน 
รวมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ชองทางท่ีสามารถ 
ดําเนินการได  

๔.๒.๒(๑)กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน 
ของอบต.บัวใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

            

            

            

            

            

  
          



๔.๓ การสงเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ทองถ่ิน  

๔.๓.๑(๑)โครงการอบรมให ความรูดานระเบียบ กฎหมาย 
บุคลากรและสมาชิก สภาทองถ่ิน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

๔.๓.๑(๒)กิจกรรมการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาทองถ่ิน 

๐ ๐ ๐ ๐   

๔.๓.๒(๑)กิจกรรมการมีสวน รวมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาอบต.บัวใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

๔.๔ เสริมพลังการมี 
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
สวนเพ่ือตอตานการ 
ทุจริต  

๔.๔.๑.มาตรการเฝาระวัง การคอรรัปชั่นโดยภาค ประชาชน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ 

ประชาชน           

  

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนท่ี ๓ 
 

 
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ 
รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก 
สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเร้ือรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงที่ 
จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน 
สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได 
ในที่สุดน้ัน ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู 
กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล 
และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง 
ที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา 
คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ 
หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร 
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจรยิธรรม  
  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



 
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเสวนตําบลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบรหิารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
  2. ผูบรหิารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป 
ประยุกตใชในการทํางานและการดาํเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใช ในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
         การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางย่ังยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก 
ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ 
ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การ
สงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม      จากหลักการและเหตุผลดังกลาว 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ 
ราชการ  
  3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสราง 
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง 
จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  



  3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
         ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ  
        องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคอื  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา
ของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆ
ที่ชรา ภาพ หรอือาพาธ เปนตน  
         6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
 
 
7. ระยะเวลา ในการดาํเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคม แหง
คุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
  10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง  
2. หลักการและเหตุผล  
        การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ใน แตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางาน
ใน แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลให
การ ประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร 
และ หัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของ
คน อยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข 
เกิด การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวัน
ดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ รับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสราง
ระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดอบต. และพนักงาน     
  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรบัมอบหมาย  
4. เปาหมาย  พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 



5. ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและสงให 
หัวหนาสวนราชการทุกวันศุกร  
  6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  
 
 
7. งบประมาณ ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ  
8. สถานท่ีดําเนินการ องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
9. ผูรับผิดชอบ   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  
  10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ ท้ัง
ดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ 
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยาง
ดี เมื่อไดรบับทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน 
ขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่ จําเปนในการทํางาน ยอมทําให 
องคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ 
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ 
ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการ 
ปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดโครงการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อเปน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยาง
ปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง 
ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติบานเมืองตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 
อยางถูกตอง  
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมา ขอรับ
บรกิารและตอผูบังคบับัญชาใหดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ใหแก บุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบล  
4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   



6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน   2   ครั้ง  
                             ระหวางเดอืนธันวาคม 2560 – กันยายน  25๖๑  
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนนิการ  
  6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ 
เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 
อยางแทจริง  
  10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอการ 
ทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 
 
๑.ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานตําบล 
   ตําบลบัวใหญ   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนด 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ 
ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ซึ่ง
หัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่
ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับ
บริการท่ีองคกรนั้นๆ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการสงเสริม ทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและที่ดี และเพื่อเปน การเตรียมความพรอม
ทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา 
รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญ  ดังกลาวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนกัที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมผีลประโยชนทับซอน 
4. เปาหมาย ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนกังานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน ๑๖ คน      
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 
 



 
6. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โดยเชิญ 
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ 
ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ 
ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการดาํเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาตากวารอยละ 70  
  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม  
 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  พ.ศ. 
25๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของตําบล มีหนาที่
ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ
ไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
กําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ” ขึ้น 
เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
และเปนสากล  



  3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน 
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน 
ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง 
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคบับัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสราง 
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมปีระสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เร่ือง กําหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดตําบล องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการเปน 
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ 
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให 
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอ
แผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต              ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝาย 
ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก สภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  



  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรบัทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ผาน
โครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน    
     การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูที่มี 
บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดย
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข หรือไม 
จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ กระทํา
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
คุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับ
อยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนัก ในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึด
มั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจใน
เร่ืองพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมี คุณธรรม จรยิธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อัน
รวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเสรมิสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทําโครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ตอตานการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาตําบล พนักงานตําบล พนักงานครูตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน
ตน  
  2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
ตําบล พนกังานตําบล พนักงานครูตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
  ๓.เพ่ือใหความรูแกคณะผูบรหิาร สมาชิกสภาตําบล พนักงานตําบล พนักงานครูตําบล ลูกจางประจําและ พนักงานจาง 
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทบัซอน  
  4. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาตําบล พนักงานตําบล พนักงานครูตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ สมานฉันท 
ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการ กระทําความดี 
รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  
4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร พนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของตําบลตําบล       
                     บัวใหญ  จํานวน ๖๐ คน  
 



5. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑  
6. งบประมาณ ดําเนนิการ ๑๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  
  7.1 บรรยายเร่ือง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ 
เจาหนาที่รฐัในการรกัษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝายสภาทองถ่ิน 
และประมวลจรยิธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน  
  7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะ 
ผูบริหาร สมาชิกสภาตําบล พนักงานตําบล พนักงานครูตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ   
  7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย  
8. สถานท่ีดําเนินการ องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดตําบล องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75  
  2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ การมีผลประโยชนทับ
ซอน 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เร่ือง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ   
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ 
การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน 
การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ 
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง 
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู 
และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทาน
หรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือให
ความรูเร่ืองการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน                           ดังน้ัน 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน 
ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ   



  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง 
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเร่ืองการสงเสริมการบริหาร
ราชการ แผนดินที่ มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบ
อัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อ
สรางความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกัน
และปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงได
เผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน 
อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ใน
หนวยงานดวย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพื่อ
นํา เคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะ 
ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ  จึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคญัของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการ
เสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเร่ืองดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและ
ผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน พื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไป
เปนองคความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
  3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจรติ คอรรัป
ชัน    
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของตําบลตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 



6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
  2. จัดทํา (ราง) คูมอืการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3. ตรวจสอบความถูกตอง  
  4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  5. แจกจายใหบุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไข เพ่ิมเติม 
มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบ อุปถัมภใน
สังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หาก เจาหนาที่ของ
รัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับ
การกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหา
การทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสราง ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน 
จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุ และปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน 
เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งให
ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม หรือเกิดเปน
ผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและ การบริหารที่สําคัญ
สะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทํามาตรการ 
“ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของ
บุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หาก
ขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปอง ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชนตอตนเอง  กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ และประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของตาํบลตําบล              บัวใหญ   
  3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ 
ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ   
          Conflict of Interest  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. วางแผน/การถายทอดองคความรู  
  2. ออกแบบกิจกรรม  
  3. จัดเตรียมเอกสาร  
  4. ดําเนินการจัดประชุม  
  5. สรุปรายงานการประชุม  



7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

 
 
 
 
1.2 การสรางจิตสํานกึและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ประจําป 
25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให 
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปน
ตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไข
ภาวะโลก รอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคญัสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การ
เพิ่มพื้นที่  สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความ
เหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําป 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสราง
เมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดงักลาว ดังนั้น งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของ
ประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมทั้งเปนการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรกัษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน  
  3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในตําบลบัว
ใหญ 
  3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลคาทรัพยากรที่ มี
และลดภาวะโลกรอน  
  3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู  สวยงาม (Beautified City) สรางความรม ร่ืนและคลายรอนแก 
ประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตน  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานที่เพื่อ
ปลูกตนไม  
   6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ  



   6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ทองถ่ิน  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  7. 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
    10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    10.2 ทําใหเพ่ิมพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
    10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
    10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว  
         พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
    ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด
กฎหมายได เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเร่ิมโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทย
กลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหา
ปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศ
ไทยใหมากขึ้นอยางม่ันคง และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรยีบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคดิเร่ือง 
“ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พอ
อยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ไดตระหนัก ถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อสงเสริมให ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน เพิ่มมากขึ้น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน ๑๑ 
หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน  
   4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงนา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  จํานวน ๑๑ หมูบาน และพ้ืนที่ท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โดยบูรณาการรวมกันกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
   4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ  พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ทั้ง ๑๑ หมูบาน 
ไดแก ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน  
 



 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และแหลงน้ํา         คูคลอง 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวม
ทุก ชุมชน)  
    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแต
ละ ชุมชน)  
   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาํเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน)  
   6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนาคูคลอง ทําความ
สะอาดถนน และพื้นท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตตําบลตําบล          บัวใหญ   
   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป  
   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดู งานหมูบ าน /ชุมชน หรือหน วยงาน ท่ีประสบความสํ าเร็จในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบัวใหญ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ  เกิดกลุมอาสาสมัครพิทั กษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในชุมชน เพิ่ มมาก ข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผกัริมรั้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ และอัตราการปวยจากโรคที่ไมติดตอเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็ตองเพ่ิม
ขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูที่มารับบริการ ซึ่งเปนภาระที่รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการดําเนินการเปนอัน
มาก และเปน การแกปญหาที่ปลายเหตุเน่ืองจากตนเหตุของปญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไมถูก
สุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมที่ไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืช
อยางไมถูกวิธี เพ่ือ เหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีที่เปนโทษเหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากที่จะ
หลีกเลี่ยง แนวทางในการ ปองกันปญหาที่เปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริม
การปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับ
สารอาหารท่ีดี มีประโยชน แตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการที่จะเร่ิมตนที่จะเรียนรู
การปลูกผักดวยตนเอง ชุมชน บานสวนพอเพียงตระหนักในปญหานี้ จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการน้ีขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรยีระหวางสมาชิกดวยกันเอง  
   3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพื้นเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว  
   3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช
สารเคมี สงเคราะหใดๆ  
   3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสรมิสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  



4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 สมาชิกชุมชนบานสวนพอเพียง  
   4.2 ประชาชนท่ัวไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ข้ันเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เปนผูประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพื่อสรางแรงจูงใจ  
   - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เปนผูประสานงาน  
  6.2 ข้ันปฏิบัติ  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกที่ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย เพื่อให สมาชิก
ที่รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ  
   - แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก  
   - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน  
   - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
  6.3 ขั้นประเมินผล  
   - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแลว  
   - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค (จํานวน 
ครัวเรือน คดิเปนรอยละ)  
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
   - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
   - มีการสรุปปญหาที่ได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไข 
รวมกัน  
   - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    10.1 สมาชิกที่รวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย  
    10.2 สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง  
    10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
    10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน    
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งได
พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
ราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือ
ราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไว
สําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผู
ยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมี
หลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริม



ความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถ
วิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอม
ของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบัวใหญ  จึง
จัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปที่
สนใจ 
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
   3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรปูเปนสินคาตางๆ  
   3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
    10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
    10.4 มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 การสรางจิตสํานกึและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหน่ึงเปนปญหาที่ตองแกไข
ศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เร่ิมจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม 
ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้
แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ได
เล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัว
ระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และ



เอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายา
เสพติด และเสริมสรางความรูในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคี ในหมูคณะ  
    3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  
   3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม  
   3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โรงเรียนในเขตตําบลบัว
ใหญ คร ูอาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตาํบล ลูกจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน  
   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตาง ๆ เขารวมโครงการ  
   6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รวมกับคณะกรรมการ  
        พัฒนาการศึกษาองคการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค  
   10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง  
   10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
   10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส คานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาด หลักธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมใน
การ ดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด เด็ก
และเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญ ที่สามารถ
ชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิด 
สรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพ
และ พลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตก



เปนเหย่ือ หรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลัง
ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจรญิกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกัน
ไป เพ่ือใหเยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” 
เปนโครงการที่ช วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และ มีความสุข” เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกตใชชี วิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทาง
กิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ดวย
ความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยที่เก่ียวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไข
ปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือ เกื้อกูล
ตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีใน หมูคณะ  
   3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม  
   3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม   
   3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน  
   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตางๆ เขารวมโครงการ  
   6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาํนักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา แกเด็ก  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง  
   10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
   10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละ
ทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่
จะทําให ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิด



ความเครียด จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญ
ในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสราง
กิจกรรมที่เปนประโยชน ตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจรติ มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต 
จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึง คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสราง
ปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผู พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนาและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๔ แหง” ซึ่งเปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชน โดย
การพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตน
ที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
   3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา เปน 
แบบอยางที่ดีในสังคม  
   3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
   3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตอ
ตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง  
4. เปาหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน ๔  แหง จํานวน ๔๐๐ คน  
5. สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียน.....................  ตําบลบัวใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ....... เดือน  สิงหาคม 25๖๑ – ๒๕๖๔  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รวมกับโรงเรียนในตําบล ๔ แหง 
8. วิธีดําเนินการ  
   1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
   2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
   3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนที่ไดรับทราบ  
   4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
   5. สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป  
9. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติ
ใน ชีวิตประจําวัน  
   2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดีใน
สังคม  
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาํสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  
   4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และ
สังคม 
 
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดาน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมใน



การรักความดีและรูสึก ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะเปน
รากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคน เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัป
ชันเปนเร่ืองท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับ ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม 
จริยธรรม อยางย่ังยืน หากปลอยใหคานิยมที่ ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิด
ขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตระหนักถึง
ปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็น
ความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการ ตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต บังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณท้ัง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร
รัปชัน และการโกงทุกรปูแบบ  
   3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความ ซื่อสัตยสุจริต  
   3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่
สื่อถึง การตอตานการทุจริต  
   3.4 เพ่ือใหเดก็และเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  
4. เปาหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันที่เกิดขึ้นและ พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจรติคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
    5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด   
   5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  
   5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  กําหนด  
   5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายสงเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรปูแบบ  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทาํความดี มีความซื่อสัตยสุจริต  



   10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ตอตาน การทุจริต  
   10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   (กิจกรรม 
“โตไปไมโกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมใน
การรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหตําบล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  พิจารณาเห็น
ความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่ สําคัญ ที่ทําใหเด็ก
และเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝง
จิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจรงิรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความ
รับผิดชอบตอตวัเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  
3. วัตถุประสงค  
    3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
   3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
   3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชน สวนรวม  
4. เปาหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน ๑๒๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 
 



 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนไดรบัการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามซื่อสัตย สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
         (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญ
ของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็ก
และเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม 
และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล 
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มี
จิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ สราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ 
รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยม
ความเปนไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ได  
   3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดข้ึน  
   3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู 
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
4. เปาหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน ๘๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ  
 



6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้น ได  
   10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่น
ได อยางมีความสุข    
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 
สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ 
ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพื้นที่ สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไป
เพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ตองยอมรบัวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
เร่ืองที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหาก
พิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เร่ืองในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถ่ิน 
อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถ่ินจะใช
อํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอื่น และมูลคาของความเสยีหายของรัฐ 



ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจรติของ
คนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตของ
องคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     อยางนอย 1 
ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ  
   6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - มีการประกาศ
เจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 คร้ัง - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 (1)สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแตงต้ัง โยกยาย 
โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชน
ตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส 



สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐาน
ความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของตําบล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของตําบล  
   3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของตําบลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขา
มา ทํางาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของตําบล จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 
ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ตําบล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการดําเนนิงานดานบริหารงานบุคคลของตําบล จํานวน 1 มาตรการ  
    - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ  
    - ลดขอรองเรียนในการดําเนนิการดานบริหารงานบุคคลของตําบลไม              นอยกวา 90 %  
    - บุคลากรของตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมตํ่ากวาระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของตาํบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทจุรติของเจาหนาที่ได 
 
 
 
 



2.2.1(2) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล   ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของตําบล ท้ังที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทํา
การทุจรติประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครฐัเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติ
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการของตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของตําบล 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางของตําบล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี อํานาจมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 
เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางตําบลรอง จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําของตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่
นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัด xxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของตําบลจังหวัดxxx ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก 
จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีของตําบลข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทกุระดับ  
   3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดตําบล รองปลัดตําบล 
และหัวหนา สวนราชการ ปลัดตําบลมอบหมายใหรองปลัดตําบล ปละปลัดตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  



   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรบัมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรบัมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรบัอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับความสะดวก และ
ลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

2.2.1(3) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”      
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบล จังหวัดกาฬสินธุ  
เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานตําบล   ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี  แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของ
กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ โดยแตงตั้งปลัดตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญโดย
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และ
ขาราชการที่รบัผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคบับัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรกึษาและ
เสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน ทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกัน
และ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากร
ฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทํา
ใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ
ดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของตําบลตําบล              
บัวใหญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่ 
เก่ียวของ  
   3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ ที่ต้ังไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ 
เก่ียวของ  
   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรฐั และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติ
ใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือปรับปรงุการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
   3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
   3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
   3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  



4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
    4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  
   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
   6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรบัทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
   3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน  
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการ
จัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน การที่ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หนาท่ีของตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให
คํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
กําหนดใหตําบลมี อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุด
แกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชน
ไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ของ ตําบล  
   3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก               ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือปองกันการทุจรติในหนวยงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของตําบลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชือ่ผูผานการคดัเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของตําบล ไดแก ทางเว็บไซต 
บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
    10.2 ผลลัพธ  



    - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจางท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการรองเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการ
จัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเร่ืองที่เปนอํานาจหนาที่และ
ภารกิจของตําบล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการ
ทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที่ เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเร่ือง ทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และ
ทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายนา, ดานนาเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนา
สตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรฐับาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในแหลงนา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนาเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทยีมกันไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรปัชัน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนา, ดานนา
เพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริม
ผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ



แกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ  
    10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีของตําบล ทั้งที่เปน หนาที่ตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน
หนาท่ีของตําบลและในการ ปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน น้ัน ตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับ
ประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการ
ผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ของตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คาํนึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของ
รัฐ ประชาชนไดรบัการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหตําบลดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะจากตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือ
ประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงาน  จาง อีกทั้งเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี โครงการน้ีขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ  
   3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด 
ประโยชนสุขของประชาชน  
   3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบล จํานวน 1 คร้ัง ตอป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ
นอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  



   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตําบลตามรปูแบบที่กําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหตําบลทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
   6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
   6.6 นําผลการประเมินมาปรบัปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดคา
ใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจางสํารวจความพึง
พอใจของ ผูรับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ป  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของตําบล จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ  
    – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
    - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
      
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของตําบล ท้ังที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตําบลน้ันมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการ
ลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับ
บริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล 
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดย
ไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรควิในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ  
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บรกิาร  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  



   3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
   3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ 
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจรติตอหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
   6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว  
   6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข
การ ใหบรกิารอยางมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ  
   10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ - การ
ใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่   
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน
สังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติใน
การใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ
และการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมี
การใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
การใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ 
ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ 
ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการ
ของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น  
3. วตัถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารบับริการเกิดความพึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  



5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสทิธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  
   6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให 
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
   6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปด ภายในสถานท่ีใหบริการ  
    6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรบัผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนาสําหรับผูพิการ  
   6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
   6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใช
ในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินจิและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของ
ในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวอยาง ตอเน่ืองทุกปน้ัน เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตากวาปที่ผานมา 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ของตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรงุและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหสั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 



   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดาํเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบรกิารที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรบัปรุงข้ันตอนและ 
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเร่ืองใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจ
การ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรมีอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดตําบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมคีวามพึงพอใจในการใหบริการของ 
เจาหนาที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําใหภาพลักษณของตําบลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความ
ศรทัธา ตอคณะผูบรหิารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่
เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบรหิารราชการตองเปนไปเพื่อ
ประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรฐั การลด
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทาง
และแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตําบลตองเปนไปเพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปน
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได  
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอ ขอรับบริการ     
   3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบรหิารสวน
ตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรบัปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
    6.4.1 ปรบัปรุงแผนผังกําหนดผูรบัผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
    6.4.2 ปรบัปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบรกิารแกประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
    6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรบัความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคาํรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้ง
เวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตดัสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา 
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือเปน
การ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบั ติ ความรู 
ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ
ที่การบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
4. เปาหมาย  
   คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ปลัดตําบล รองปลัดตําบล หรือ หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดตําบล 
รองปลัดตําบล หรอืหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ปลัดตําบล รองปลัด หรือหัวหนาสวน
ราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการใหบรกิารประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอาํนาจของนายกเทศมนตรี  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญั ติตํ าบล พ .ศ. 2496 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม  ไดบัญญัติ เก่ียวกับ อํานาจหนาที่ ของ
นายกเทศมนตรีไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี
เอาไว การที่ นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้น ได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบ
อํานาจของนายกเทศมนตร ีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดตําบล และรองปลัดตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
   3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจรติคอรรัปชันของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เร่ือง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 



6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดตําบล และรองปลัดตําบล 
ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดตําบล องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะเจา 
พนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต 
เก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ 
ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ 
เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนไป
อยาง รอบคอบ  
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจรติคอรรัปชันของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับ
รอง นายกเทศมนตรี  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกเทศมนตรีเปนผู
ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของตําบล ท้ังที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทํา



การทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ
ตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม 
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เก่ียวกับราชการของตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ 
ของตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางของตําบล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ 
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรี
ได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางตําบลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑ
และ เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ดังนั้น เพ่ือใหการบรหิารราชการเปนไปตามหลักการ
บรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มี
ความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของตําบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. เปาหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบดวย นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดตําบล รองปลัดตําบล 
และหัวหนา สวนราชการ ปลัดตําบลมอบหมายใหรองปลัดตําบล และปลัดตาํบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรบัมอบหมายงานตามคาํสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรบัมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 
   10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดบัดี  
    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
พระราชชนนี เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งตําบลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกป
ติดตอกันมาเพ่ือนอมลํารึกในพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต พระราชชนนี ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยาง นานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยที่
เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได และเปน การเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหตําบลมีหนาที่
สงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้น ตําบลจึง
ไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพื้นที่ตําบล เพ่ือมอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เปน
การสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญย่ิงของพอ และแม ที่สําคัญเพ่ือ
เปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือใหพอ แม ที่ไดรบัการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เปาหมาย จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 คร้ัง/ป ครั้งละ 90 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกให
เปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  
   6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตตําบล จํานวน ๑๑ ชุมชน เพ่ือใหแตละชุมชน 
ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังตําบล เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากชุมชนตางๆ 
ภายในเขตตําบล  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ป 
โดยเชิญผูวาราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเปนประธานในพิธีมอบโล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - มีพอแมดีเดน ที่ไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย  
   10.2 ผลลัพธ - พอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี - มีพอ แม
ดีเดน ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 



 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความ เปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค 
ดวยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส 
และได พระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู 
ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากล
ของหลายประเทศ ที่เจริญแลว เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหตําบลมี
หนาท่ีสงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผู
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้น 
ตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรทีี่มี คุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
   2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป  
   3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคม สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ  
   3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตน ท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
4. เปาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรบัการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน xx คน     
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคดัเลือกใหเปน
สตร ีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  
   6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ทราบทั่วกัน 
เพ่ือใหแตละตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังตําบล เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแตละตําบล
ภายใน เขตตําบล  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือใหผูบริหาร
ทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 
ครั้ง/ป โดยเชิญนายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญเปนประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
ไมนอยกวารอยละ 80  



   10.2 ผลลัพธ - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบที่ดี 
ปรากฏตอสังคมสืบไป 
 
 
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี 
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเร่ืองการทุจริตทุกระดับทุกภาค 
สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มี คุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข   
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  
   3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน กุศโล
บาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอย
กวา 10 คน/ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ   
 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพื้นท่ีรับผิดชอบจํานวน ๕๔ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวย ๑ ตําบล ๑๑ หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น ๕,๔๘๕ คน ครัวเรือนจํานวน ๑,๔๗๓ ครัวเรือน ในการ 
บริหารงานของตําบลมุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความ 
ตองการของประชาชนมากที่สุด ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดจัดตั้งชุมชนไวแลว จํานวน ๑๑ ชุมชน เพ่ือให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย การปฏิบัติงานตามหนาที่ ของตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดใหตําบลมีหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให
เปนหนาที่ของตําบลและ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดใหตําบลมีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมี
คณะกรรมการชุมชนเขามา เปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาที่ในการประสานงานกับตําบลและหนวยงาน
อ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล ทุกขสุขของพี่นองประชาชนในชุมชน เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับตําบลมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดย
การยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้น ตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ
ชุมชนมา ดวยดี จนครบวาระการดํารงตาํแหนง  
   3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและ
กําลังใจ  
4. เปาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระการ
ดํารง ตําแหนง จํานวน ๑๑ ชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดาํรงตําแหนง  
   6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
   6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 4 ป ไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100  
   10.2 ผลลัพธ  
          - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
          - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน 
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล  
   การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการ
พัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญ
ของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทํา
ความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชนตําบลบัวใหญ ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของ
องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ อยางสม่ําเสมอ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย สุจรติ และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทํา
คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกยอง
บุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับตําบลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรม



รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีคานิยม ยกยอง 
เชิดช ูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ  
   3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญ ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม  
   3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตําบลบัวใหญ อําเภอหนองกุงศรี                จังหวัด
กาฬสินธุ    
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทาํความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือก
และได คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อ
นําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวัน
ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคล
อ่ืนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรบัรู  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  



   3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบัวใหญ  
5. สถานท่ีดําเนินการ ศาลาเอนกประสงค หมู ๑ -๑๑ ตําบลบัวใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูมีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้  
    - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพื้นบาน (ประชาชน)  
    - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
    - ดานอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยา
แนวทางการ แกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุน
การผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปน
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําให
สภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัว
แทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย ตั้งแต
ป 2558 ไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณนาฝนที่มีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ ชลประทาน
สวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยูใกลกับคลองสงน้ํา ประมาณ 500 ไร เกษตรกร เหลานี้จะ
อาศัยนาจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยนาจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรไดรบัทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และ
ไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอยางมาก โดยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ได
สงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใชนานอยเพ่ือปลูก 
ทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืชใชนา
นอย แทนการปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชนานอยกวาการปลูกขาว เชน พื้นท่ีทํานา 1 ไร ใชนํ้า 1,738 ลูกบาศกเมตร 
ขณะที่ พื้นที่ปลูกสับปะรด 1 ไร ใชน้ํา 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปนวิธีหน่ึงของการดําเนินการมาตรการชวยเหลือ



เกษตรกรที่ ไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพ้ืนที่ตําบลหนองตาแตมอยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก 
จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบัวใหญคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรนาและตนทุนในการใชจายลงได และ สามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการ
บริโภคไปเพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการนาในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณนาตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจําศูนย
เรียนรู โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร  
4. สถานท่ีดําเนินการ ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลบัวใหญ  
   5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ศูนย สาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.4 ประชาสัมพันธศนูยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศนูยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.5 สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ งานสงเสริมการเกษตร สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอ               หนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
9. ตัวชี้วัด  
   9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชี้วัดที่  2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรยีนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
ที่สนใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  
10. ผลลัพธ  
   10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรชัญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
   10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสานดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลบัวใหญได  
   10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร 
ผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี  
 



 1 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทาง
วัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอื้อใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองคกรท่ี นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ
ทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงาน
ตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสราง
แนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  
   3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มีดัชนี
ในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  6.3 ประชาสัมพันธ
พรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาที่ ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 
ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผู
ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการ
ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง



นามใน ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศมนตรีกับปลัดตําบล และหัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และให
มีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  
   3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมลูประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึก
ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ 
บริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดอืน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและ
ติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
     1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรยีบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใน เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
 
 



 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาที่ ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนา
หนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอ
ทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่
ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะ 
ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการ
มอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด            เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ  เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจรติแตอยางใด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจรติ  
   3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    



8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต  
   10.2 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให 
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย กลไก
องคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของ กับการใช
จายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาที่สําคัญ ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ 
ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จากหนวยงานภาครฐั และองคกรอิสระ   
 
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง รองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน



ชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเร่ือง
รองเรียนของตําบลตําบล              บัวใหญ  ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเร่ือง
รองเรียนตางๆ เจาหนาที่รบัผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
   3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามขั้นตอน
การ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรยีน  
   6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและ
เปนธรรม  
   6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองรองเรียนขององคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญ  ตามคูมือ ดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหา
การ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบ
กับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอ
รองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวย
สอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค  



   3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา
ใน องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจรติและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม  
4. เปาหมาย  
   “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานตําบล พนักงานครูตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ 
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตําบลบัวใหญ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิด การทุจรติและประพฤติมิชอบหรือไม  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ  
   6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการ รองเรยีนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ใน
การใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน  
   6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ            ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดให
มี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ 
โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมี
โอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูล
ขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปน
ผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตน
อยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของ
ตนตอไป  
 



 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ   
4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน 1 แหง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  )  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
   6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ี กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่
กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ตําบลตําบล           บัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ” 2. 
หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต
บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวให
ประชาชนเขา ตรวจดูได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการ
บรหิาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี สวนรวม สามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  วาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ  เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ขอมูลขาวสาร ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ขึ้น  
   2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้  
   3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
    3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
    3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
    3.3 ขอมูลขาวสารอื่น  
    3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
 
 



4. เปาหมาย  
   1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
   2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จํานวน 1 ชุด  
   3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เร่ืองคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน 1 ฉบับ  
   4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในองคการบริหารสวนตาํบลบัวใหญ   
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
   6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
   6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ  
   6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จดัเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคม  เปนตนไป ณ สาํนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ   
   2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ     
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีในทุก
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูล
ขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมี
โอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซึ่ง
สอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ  มีความโปรงใสในการทํางานมากย่ิงข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร 
เพ่ือใหบุคลากรของตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและเรียนรูเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน  
 
 
 



3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และม ีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) 
ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม  
   ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
   ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน 
โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย  
   3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรบับริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
ขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแก  
   - แผนพัฒนาทองถ่ิน  
   - งบประมาณรายจายประจําป  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
   - ขอมูลรายรับและรายจาย  



   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร    
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของตําบล และการรับ 
เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส 
ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสราง
และ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ 
และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรอืการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนนิการ  
   เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ
ตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงนิการคลัง ผานทาง
เว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บรหิารงานของตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
     

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของตําบลตําบล              บัวใหญ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน 
โครงการ และอื่นๆ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท



เฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ได
งายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรบับริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 5. พื้นที่
ดําเนนิการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  
   - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี  
   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนได
เอง  
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
   - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว  
   - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   - รายการ TV  
   - รายการทาง Youtube ออนไลน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเคร่ืองมือสื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการ 
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเร่ืองที่ตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/
โครงการของ ตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้น
การสราง ความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของตําบล จึงจําเปนตอง
พิจารณาในการ เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่
ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท หนาที่ อยางโปรงใส และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของตําบลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก 
สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทศัน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
   2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของตําบลอยางถูกตองและ
โปรงใส  
   3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของตําบล  
   4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  



   5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย  
   6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางตําบล สื่อมวลชนและประชาชน  
4. เปาหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหแกประชาชนโดยทั่วไป
อยางกวางขวาง  
   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของตําบล  
   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร  
   4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน  
   4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของตําบล  
   4.5 จัดทําภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร  
   4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
   4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน  
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
   4.9 จัดทําของที่ระลึก  
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
   4.11 ปายประชาสัมพันธ  
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนกิส  
   4.13 จัดทํา spot  
   4.14 เสียงตามสาย  
   4.15 อ่ืนๆ   
5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ดําเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
   6.4 ผลติสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของตําบล  
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนนิกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผน



ชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเขา
บรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของตําบลในปถัดไปกองสวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัด
ใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําป ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนา ทองถ่ิน  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
   3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของตําบล  
   3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมี สวนรวม  
   3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  สําหรบัให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
   6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
   6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
   6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน             จํานวน ๑๑ 
ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ๓๒,๐๐๐ บาท  
9. ผูรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. มีขอมูลพ้ืนฐานชมุชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
   2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
   3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปตําบล  
   4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 



 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขตําบลเมืองลําพูน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงมีการจัดตั้งศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไว
สําหรับรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือรบัทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. เปาหมาย  
   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ท่ีไดรบัความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่ 
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมี
สวน ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบรับเร่ืองรองเรยีน/รองทุกข  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรยีน  
   5.3 นําเร่ืองเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน  
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
   6.1 สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –๐๑๙๘๕๘  
   6.3 ทางเว็บไซต  
   6.4 ทางไปรษณีย  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดตําบล องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรบัปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน (งานสาธารณสุข)  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



    ศูนยบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการ
แกประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดานการ
รักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหน่ึงในการ
นํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมท้ังเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทา
เทียมและโปรงใส  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
   3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ศูนยบริการสาธารณสุข กองการแพทย องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชน ไดแก  
   - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการผูปวย ศูนยบริการสาธารณสุของคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ 
   - ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ ศูนยบรกิารสาธารณสุข กองการแพทย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเร่ือง
รองเรียน   
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเคล่ือนท่ี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชน
เปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงได
จัดทํา โครงการตําบลตําบล    บัวใหญเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหตําบล
ดําเนินการใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือ
รวมมือกับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให
ประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานตําบล ซึ่งอาจเสีย
คาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  
   3.2 เพ่ือรบัทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของตําบลกับประชาชนในพื้นที่  
4. เปาหมาย/ผลลัพธ  
   นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานของตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขต
ตําบล ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   กําหนดใหออกตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ โดย แบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
 



6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชนใน
เขต ตําบลท้ังหมด  
   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา 
แผนพัฒนาชุมชน  
   5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชน ทั้ง 
17 ชุมชน  
   4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา 
แผนพัฒนาชุมชน)  
   5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสยีงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่    
   7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกใหตําบลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน
มีนาคม ของทุกป  
 8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดตําบล องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตตําบล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญอยางท่ัวถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ของตําบลรวมรับฟง 
ทั้งในเร่ืองการดําเนินงานของตําบล และความตองการดานสาธารณปูโภคของประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนน
การบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังน้ัน เม่ือมีกรณีการแจงเร่ืองราว
หรือรองทุกขอันมีลักษณะที่ เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรง ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาให
ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว  
   3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ  



   3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย  
   รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายในกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนราํคาญ  
   5.3 รบัแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เร่ืองรองเรียน/รองทุกข และนําเร่ืองเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที่ ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
    5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ 
รองเรียน ไดแก  
    1) ไปรษณีย  
    2) โทรศัพท  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต  
    5) เฟสบุค  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสอง
ดูแลการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตาํบลบัวใหญ 
   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข  
   9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดาํเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกคร้ัง
จะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่
ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเร่ืองการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบ
โดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  



7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
   10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลตําบล              บัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคดิเห็นใน
การ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญและแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมา
ดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลตําบล      บัวใหญและรางแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญความ ตองการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการ
ตอตานการ ทุจริต 
 



1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมี
จํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคม ตําบลประจําป  ขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพร
ความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการ พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย  
4. เปาหมาย  
   ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอย
กวา 600 คน  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี  
   5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคตทิี่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของ แผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และ
วิ่งตามกระแสเงิน ทําให ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง 
ตลอดจนการทําโครงการแกไข ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปน
พลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบ มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อยางมี เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความ ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได  
4. เปาหมาย ทุกหมูบานในเขต องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  



   5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน  
   5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  
   5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคน
ในชุมชนจะ กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวม
ในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 
 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกัน
การทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง  
4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๑ หมูบาน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญในหลายๆ สวน เชน ให
ตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรยีนรูทําความ
เขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทกุปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ  
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของตําบลวาสัมฤทธ์ิผลตาม
เปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของตําบล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของตําบลตอไป ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหตําบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ ประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ 
   3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผู รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 
7 คน ประกอบดวย  
    (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผูแทนสมาชิกสภาตําบล 2 คน  
    (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./ตําบล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
    (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดงันี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตําบลxxxตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ปละ 2 คร้ังเปนอยาง
นอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญทราบ เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรบัปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญ สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  
     4) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญมอบหมาย  



   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ พรอมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการ แกไขตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 
และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
   1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  
   2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
   3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/
ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
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3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสราง บทบาทของประชาชน  
   2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ 
4. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการ บานเมืองที่ดี  
   6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ หรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได 
 



มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
อีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
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   3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เก่ียวของ  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคมุภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สวนราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และ ความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท 
วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  



   10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง 
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในเปนแนวทางหรือเคร่ืองมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของ
หนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยป
ละหนึ่งคร้ัง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือ
คาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรอืลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตใน
หนวยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่
กําหนด  
   3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทาํงานที่ไดรับแตงตั้งในการประเมินระบบควบคุมภายใน 
   6.2 กําหนดงานในความรับผิดชอบออกเปนกิจกรรม/งาน และทําความเขาวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของกิจกรรม/งาน 
   6.3 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และ 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
   6.4 ประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย และระดับหนวยรับตรวจ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบรหิารจัดการความ
เสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  



   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายใน เวลาที่กําหนด 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่สามารถ
ดําเนนิการได  
 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แตงต้ัง โอน 
ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
                - ไมมี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจ ุแตงตั้ง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนด หนาที่ของงานเปนเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงได
กําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็น
การบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเร่ืองการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลของตําบลตําบล         
บัวใหญเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปน ธรรม  
   3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย  
   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
   – มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะกรรมการ
พนักงานตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)  กอน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ รับมติ คณะกรรมการพนักงานตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ 
   - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรบัการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส  



   - มีการออกคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)  กอน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ จะออกคําสั่งแตงต้ังได
ตองไมกอน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 
และขอมูลการลา เปนตน  
   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ี ไมเปนธรรม  
   - นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สาํนักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวช้ีวัด กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
   ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ขององคการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การหาประโยชน
จากทรัพยสินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลัง
ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมี
การดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส 
ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
 



 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการรบั จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. วิธีการดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดย
เปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศ
สําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียง
ตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด มกีารดาํเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ทํา
ใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงนิขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพสัดุ 
 

               - ไมมี 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ิน
ตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังน้ัน เพ่ือให
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มี
ความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ 
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย



ประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดตําบล จึงไดจัดทําโครงการอบรม
ใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  
   3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจรติ  
   3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เร่ืองการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
จํานวน ๑๒ คน รวม ๑๖ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาตําบลเขารับการอบรม  
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรปุผลการดาํเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติกร สํานักปลัดตําบล องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  
   10.3 ผูบรหิาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน
การขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจรติ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาท่ี รวมถึงมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน



ดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานอยู เสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมี
ความ เจรญิกาวหนา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตาม บทบาทและอํานาจหนาที่  
   3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมคีวามรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง   
4. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน 
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี  
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภา 
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรอืดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผาน นายกเทศมนตรตํีาบลบัวใหญ  
   6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ  ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  
   10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวช้ีวัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน ๑๖ ราย ไดรับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม กระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่
ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรยีบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนว
ทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่ อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต   
นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปน



คณะกรรมการในการดําเนินงานของตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลด
ปญหาการทุจรติได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
   3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
   6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาตําบลตําบล                บัวใหญ  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ และ
หลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มาจาก
การเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง 
เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของ
สภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน  
   3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

     4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆ 
เชน  
     - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ 



    - แตงต้ังเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บัวใหญ 
    - แตงต้ังเปนคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบัวใหญ 
   - คณะกรรมการดําเนินการตามโครงการบานทองถ่ินประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี 
   - คณะทํางานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับตําบล 
   6.2 สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ เพื่อทาํการปรับปรงุระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ     ทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ด ี 
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             การทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะ
ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บรหิารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค  
   สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น  
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
  6.3  มีการบริการรับแจงขาวการทุจรติ ผานเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ    สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรปัชันได  
   10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ
ตําบล 
  10.3 มีการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตตามขอรองเรียน 



 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.) ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
---------------------- 

   ตาม หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เร่ือง การจัดทําแผนปอง
ปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามแนวทางการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทาง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตแหงชาติ 
 

   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการ
บรหิารสวนตําบลบัวใหญใหเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที ่ ๒๔  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 

(นางสาวสุกัญญา    ชัยศรี) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 



 


