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คํานํา 
    
  ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ      ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๔ ป   (พ.ศ. 256๑ – 2564) เปนแผนที่มุงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกคณะผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลให
มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกันปญหา 
การประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฎิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม 
การใชอํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตําบล ในการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อใชเปนกรอบแนวทางให
บรรลุภารกิจดังกลาวขางตน นั้น 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2  มกราคม พ.ศ.2563 ได
มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2565  เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อน
แผนงานและใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จะเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจํานงและ
นโยบายการบริหารงานดวยความสุจริต เพื่อเปนการกํากับดูแลองคกรที่ด ีตอไป 
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สวนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถิ่น  
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง สวน
ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

         สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 

บทนํา 



   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที ่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

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

  ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
 
๒.หลักการและเหตุผล  
   ดวยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดานตางๆ รวม ๑๑ ดาน โดยดานที่
เกี่ยวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอที่ ๑๐ วาดวยการสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดําเนินการจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึกหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการโดย
จะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
ในระยะแรกกระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดรวดเร็วทั้งจะวางมาตรการ
ทางกฎหมายมิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความ
เสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการ
ทําธุรกิจการลงทุนและดานบริการสาธารณะชีวิตประจําวันเปนสําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง 
และโยกยายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีกฎหมาย
เพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดย
ถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญแรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการ
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตทั้งในดานวินัยและคดีรวมทั้งใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความ
นาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนอีกทั้งจะทํากรณีศึกษาที่เคยเปนปญหา 
เชน การจัดซื้อจัดจางการรวมทุนการใชจายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆ 
มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการรวมทั้ง
มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2559  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ เพื่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแก



ประชาชน รวมทั้ง เพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกัน
และแก ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ไดกํ าหนดแผนยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30  กันยายน  2565  เพื่อให
สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาว และมีประเด็น
ยุทธศาสตรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาดท่ัวประเทศประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรดังนี้          
         ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร ที่  6 ยกระดับคะแนนดั ชนีการรั บรู ก า รทุ จ ริ ต (Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใชเปน
กรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค 
และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 
ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖  
         องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามแผนจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด  
 
 



  วิสัยทัศน 
           “สิ่งแวดลอมท่ีดี        มีวัฒนธรรม        กาวนําเศรษฐกิจ 
            สงเสริมคุณภาพชีวิต          สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

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

 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
    ๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่รวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
   ๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
๔. เปาหมาย  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  



   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การ ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตนแบบ ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม พ.ศ.2565  มี
รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๕ 



        

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) เพิ่มเติม พ.ศ.2565 

ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ เพิ่มเติม 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1..1 การสรางจิตสํานึก ๑.1.1 (1)โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ
และความตระหนักแก 

1.1.1 (2)โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
         

10,000  
         

10,000  
        

10,000  
         

10,000  
        

10,000  
  

บุคลากรทั้งขาราชการ 1.1.1 (3)กิจกรรมสมุดความดีพนักงานจาง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง 

1.1.2 (1)มาตราการสงเสริม คุณธรรมและจริยธรรม
ในการ ปองกันการทุจริต  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

ฝายสภาทองถ่ิน และ 
ฝายประจําของ 

1.1.2 (2)มาตราการเสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

องคกรปกครองสวนทอง             
ถิ่น 1.1.3(1)กิจกรรมใหความรู เรื่องผลประโยชนทับ

ซอน 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

 ใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น             
  1.1.3 (2)โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

          
          

               



        

 
       

1.2 การสราง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแก 
ประชาชนทุกภาค 
สวนในทองถิ่น  

1.2.1โครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธศาสนา ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐   
 
1.2.2(1)โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระภาษี 
 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

  
  1.2.3. โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   
1.3 การสราง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแกเด็กและ 
เยาวชน  

1.3.๑ โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   
เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (กิจกรรม"โตไป
ไมโกง)             

        

1.3.๒ โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน เขมแข็ง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐   

             

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ เพิ่มเติม 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.1 แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตของ 
ผูบริหาร  

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2 มาตรการสราง 
ความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  

2.2.1(1)มาตรการการสราง ความโปรงใสในการ
บริหารงาน บุคคล ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.1(2).มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของ
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.1(3)กิจกรรม “สราง ความโปรงใสในการ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

  2.2.2(1)กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

  2.2.2(2)กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและ
กระบวนการ จัดหาพัสดุ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

  2.2.2(3).กิจกรรม “สราง ความโปรงใสในการใช
จายเงิน งบประมาณ 
 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ



  2.2.2(4).กิจกรรมเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ – จัดจาง  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.2.3(1)กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและ
การ บริการประชาชนเพื่อใหเกิด ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดย ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

  2.2.3(2)โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

  2.2.3(3)กิจกรรมการใชบัตร คิวในการติดตอ
ราชการ  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

  2.2.๓(4)มาตรการ"ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน" ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3 มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี 

2.3.1(1).กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.๓.๑(2)โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3.2(1).มาตรการมอบ อํานาจของนายกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.3.2(2) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหนาสวนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แกหนวยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1 โครงการพอ - แม ดีเดน 
 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

  
  
  
  



2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือ 
รับแจงหรือ
ตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
  

2.5.1(1) มาตรการ"จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ" 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.5.2(1) กิจกรรมการใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

สอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ 

            

ควบคุม ดูแล การปฏัติราชการของ อบต.บัวใหญ            

              
2.5.2(2)มาตรการ"ใหความรวมมือกับหนวยงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ"             

  
2.5.3(1) มาตรการ"แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียน" 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

               

  
2.5.3(2) มาตรการ"ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

  กลาวหาเจาหนาที่ของ อบต.บัวใหญ             

  
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ"             

               
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ เพิ่มเติม 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3.1 จัดใหมีและ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ในชองทางที่เปนการ 
อํานวยความสะดวกแก 
ประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอํานาจ 
หนาที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นได 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1(1)มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร 
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.1.2(1).กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดาน การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพยสินของ
อบต. และการ รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ การเงิน
การคลัง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

              

3.1.3(1)มาตรการ “จัดใหมี ชองทางท่ีประชาชน
เขาถึง ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.2 การรับฟงความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกข 
ของประชาชน 

3.2.1(1)โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาค
ประชาชนตําบลบัวใหญ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

3.2.1(2)การดําเนินงานศูนย รับเรื่องราวรองทุกข
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๓.2.2(1)มาตรการกําหนด ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่อง รองเรียน  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.2.3(1)มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดาน
การ 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐   



3.2.3(2)กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.3 การสงเสริมให 
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1(1)มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการพัฒนา
และคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนา 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

3.3.1(2)โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาค
ประชาชน 

         
30,000  

         
30,000  

         
30,000  

         
30,000  

         
๒0,000  

 

3.3.3(1)กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของอบต.บัวใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
มิติท่ี ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ เพิ่มเติม 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน 
กําหนด  
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 

4.1.1(1)โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ  

๐ ๐ ๐ ๐   
ไมใช

งบประมาณ 

4.1.2(1).กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐   
ไมใช

งบประมาณ 

  
            

                
4.2 การสนับสนุนให 
ภาคประชาชนมีสวน 
รวมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ชองทางท่ีสามารถ 
ดําเนินการได  

4.2.2(1)กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย 
และการใชประโยชนทรัพยสิน ของอบต.บัว
ใหญ 

๐ ๐ ๐ ๐   
ไมใช

งบประมาณ 

              

              

              

              

              
  
 
 
 
 
 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การสงเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ทองถิ่น  

4.3.1(2)กิจกรรมการ สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ สมาชิกสภาทองถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐   
ไมใช

งบประมาณ  

๔.3.2(1)กิจกรรมการมีสวน รวมในการ
ปฏิบัติงานของ สมาชิกสภาอบต.บัวใหญ 
 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

  
ไมใช

งบประมาณ 

4.4 เสริมพลังการมี 
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต  

4.4.1.มาตรการเฝาระวัง การคอรรัปชั่นโดย
ภาค ประชาชน 

๐ ๐ ๐ ๐   
ไมใช

งบประมาณ 
ประชาชน             
  

            



 

 



สวนที่ ๓ 
 

 
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น  
 

1 ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได
อยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย 
จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใน 
สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปได 
ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู 
กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 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 หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร 
สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
  2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



  3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  ผูบริหารองคกร กําหนดนโยบายบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
  2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป 
ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
         การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการ
พัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะ
แก ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากร
ของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มี
มติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 
การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม      จากหลักการและเหตุผลดังกลาว 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุด
ของประชาชน  
 
3. วัตถุประสงค  



  3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรม
ของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการ
ปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสราง 
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง 
จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  
  3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
         ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ  
        องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ  บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคา
ของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆ
ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  
         6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
7. ระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ  10,000 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคม 
แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
  10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล  
        การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ใน แตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางาน
ใน แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงทีใ่ชในการประเมินผลงาน ยังสงผลให
การ ประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร 
และ หัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของ
คน อยูที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข 



เกิด การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวัน
ดังกลาว จึงไดจัดทาํสมุดความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ รับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสราง
ระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต 
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดอบต. และพนักงาน     
  3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับมอบหมาย  
4. เปาหมาย  พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. ระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและสงให 
หัวหนาสวนราชการทุกวันศุกร  
  6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  
7. งบประมาณ    ไมใชงบประมาณ  
8. สถานที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
9. ผูรับผิดชอบ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  
  10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 



2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อเปนมาตรฐานแนวทาง
ปฏิบัติและคานิยมสําหรับขาราชการ และบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดย
มุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและ
ประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดจัดทํามาตรการ
สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและ
ฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
แหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และเปนสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน 
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชน 
ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง 
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสราง 
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุก
คนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปดเผยเปนการทั่วไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให
ขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการเปน 
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ 
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให 
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส 
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนอง
ตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดาน
การทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต              ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝาย 
ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิก สภา
ทองถิ่น 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 ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 
 
 
 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 

1. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
2. หลักการและเหตุผล  



  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ 
การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน 
การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ 
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง 
ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู 
และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ
สัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองคกร เพื่อใหความรู เรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน                           
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับ
ซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ   
  3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ   ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง 
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 



พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที๖่ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๖๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง โดยในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล จะมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ  ที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทั้งคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางจะตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประกอบกับปจจุบันกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ 
ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอ หากคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองและไมทราบถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานนั้นอาจทําใหเปนผูกระทําผิดกฎหมายซึ่ง
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่น ไม
มปีระสิทธิภาพสงผลใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตองลาชาและไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง   
 

เพื่อใหการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพื้นที่จึงจําเปนที่คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จะตองมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง  และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ  ที่สําคัญ
และเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญจึงไดจัดทําโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
      

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจในเนื้อหาและ 

สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลไดอยางถูกตองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒.๒เพื่อใหการทํางานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปดวยความ 
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๒.๓ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรักสามัคคี และรวมมือรวม 
ใจในการทํางานรวมกัน 

 

๓. เปาหมาย     บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

๔. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
  4.๑ เสนอโครงการตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  ๔.๒ เตรียมสถานที่ อุปกรณและวัสดุที่ใชในการอบรม 
  ๔.๓ เชิญวิทยากรมาใหความรู 
  ๔.๔ เชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเขารับการอบรม 
  ๔.๕ ดําเนินการตามโครงการ ดังนี้ 



   - ประเมินความรูกอนและหลังการอบรม 
- บรรยายใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย  

ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑเงือ่นไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

  ๔.๖. ประเมินผลการดําเนินโครงการและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
 

5. วันเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
  ปงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ  หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

๖. งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๗.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจในเนื้อหาและสาระ 
สําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่งและหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 

๗.๒ การทํางานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปดวยความถูกตอง  
มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 

๗.๓ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรักสามัคค ีและมีความรวมมือ 
รวมใจในการทํางาน 
 

๘. การประเมินผลโครงการ 
  ๘.๑ ประเมินผลโครงการจาก 

- แบบประเมินความรูกอนและหลังการอบรม 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 

๘.๒ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญทราบ 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายบุคลากร หรือ ส.อบต.ทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที๖่ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา๖๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๖ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง โดยในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล จะมี
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ  ที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทั้งคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางจะตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประกอบกับปจจุบันกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ 
ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอ หากคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองและไมทราบถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานนั้นอาจทําใหเปนผูกระทําผิดกฎหมายซึ่ง
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกองคการบริหารสวนตําบล และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่น ไม



มปีระสิทธิภาพสงผลใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตองลาชาและไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง   
 

เพื่อใหการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพื้นที่จึงจําเปนที่คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จะตองมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง  และหลักเกณฑเงื่อนไขตางๆ  ที่สําคัญ
และเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญจึงไดจัดทําโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับระเบยีบ
กฎหมายบุคลากร หรือ สมาชิกสภาอบต.  

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจในเนื้อหาและ 

สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลไดอยางถูกตองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒.๒เพื่อใหการทํางานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปดวยความ 
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๒.๓ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรักสามัคคี และรวมมือรวม 
ใจในการทํางานรวมกัน 

๓. เปาหมาย 
  พนักงานสวนตําบล พนักงานงานจาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

๔. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
  4.๑ เสนอโครงการตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  ๔.๒ เตรียมสถานที่ อุปกรณและวัสดุที่ใชในการอบรม 
  ๔.๓ เชิญวิทยากรมาใหความรู 
  ๔.๔ เชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเขารับการอบรม 
  ๔.๕ ดําเนินการตามโครงการ     

- บรรยายใหความรูเรื่องบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมาย  
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑเงือ่นไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

  ๔.๖. ประเมินผลการดําเนินโครงการและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
 

5. วันเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
  ปงบประมาณ ๒๕๖๕   ณ  หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

๖. งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๗.๑ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจในเนื้อหาและสาระ 
สําคัญของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่งและหลักเกณฑเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดอยางถูกตองและเปนปจจุบัน 



๗.๒ การทํางานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปดวยความถูกตอง  
มีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 

๗.๓ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรักสามัคค ีและมีความรวมมือ 
รวมใจในการทํางาน 
 

๘. การประเมินผลโครงการ 
  ๘.๑ ประเมินผลโครงการจาก 

- แบบประเมินความรูกอนและหลังการอบรม 
- แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 

๘.๒ สรุปรายงานผลการดําเนินงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญทราบ 
 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธศาสนา  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชน ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
เห็นวาเปนสิ่งที่งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและ
สามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหา
ดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งยาเสพติด หรือแมกระทั่งผลันชีวิตกลายเปนโจรผูราย หรือสรางปญหาใหกับ
สังคม เพื่อใหประชาชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรมธรรมะสงเสริม
พระพุทธศาสนาเปนโครงการที่ชวยพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอัน
เปนแนวทางการประพฤติตนที่ดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่
ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ดวยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่
สุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิด
ปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยที่เกี่ยวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับ
ตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีใน หมูคณะ  
   3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม  
   3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม   
   3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มรีะเบียบวินัย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในเขตตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน  
   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ 



   6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวน  
   6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 25,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  
   10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต  
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

1.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระภาษี 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องแผนการปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนการปฏิบัติการถายโอน
บุคลากรใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๔.๒ ปรับปรุงรายไดที่องคการปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดย
การเสริมสรางรายไดและการปรับโครงสรางภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี การเพิ่มประเภทภาษีหรือรายไดใหมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแสวงหาแนวทางเพิ่มรายไดรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหสามารถพ่ึงตนเองไดมากข้ึนในระยะยาว และมีแหลงรายไดของตนเองท่ี
สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบงจัดสรร 
หรือจัดเก็บเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการปรับโครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
ปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเปนธรรมสอดคลอง
กับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแตละประเภท เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ
การจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มเติมตองสะทอนแหลงกําเนิดของภาษีนั้นๆ เปนสําคัญ  ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม จึงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจกับประชาชนวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสียภาษีของประชาชน จะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น 
  

 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  ไดวางเปาหมายในการที่จะพัฒนา
ทองถิ่นใหเจริญกาวหนา โดยการจัดเก็บรายได ใหครบถวนตามเปาหมายที่กําหนดไวขอบัญญัติ และสอดคลองกับแผนจัดเก็บ
ภาษีและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
 

 ดังนั้น  เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความสําคัญของการออกใหบริการประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตําบลบัวใหญ โดยออกใหบริการรับชําระ



ภาษีถึงพ้ืนที่ของแตละหมูบาน เพื่อเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทํา 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธหลักเกณฑการชําระภาษี ขึ้น  
           

๓.  วตัถุประสงค 
 ๓.๑  เพื่อเปนการเพิม่รายได ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ    
        ไดอยางครบถวน ถูกตอง เปนธรรม และสะดวกรวดเร็ว 

 ๓.๒  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนผูอยูในขายตองชําระภาษี และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 ๓.๓  เพื่อประโยชนในการบริหารงาน เกี่ยวกับการตอบขอซักถามเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และตอบขอ  
        สงสัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 ๓.๔  เพื่อลดชองวางระหวางพนักงานเจาหนาที่และประชาชน เชน ดานการสรางความสัมพันธ ดานการใหบริการ 
และดานการแสดงความคิดเห็นตางๆ 
 

๔.  เปาหมาย 
 ๔.๑  ออกบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ ใหครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน ๑๔ หมูบาน    
          ๔.๒  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ชําระภาษีไดในหมูบานของตนทําใหไมตองเสีย       
                 เวลาในการทํางานเพื่อเดินทางมาชําระภาษีที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 ๔.๓  ประชาสัมพันธใหประชาชนในแตละหมูบานมาชําระภาษีของแตละหมูบาน หมูบานไมต่ํากวา  
        รอยละ ๗๐  
          ๔.๔  ผูมีหนาที่เสียภาษีทองถิ่น คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย ซึ่งอยูในองคการบริการสวน
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
 
 

๕. วิธีการดําเนินการ 
 ๕.๑  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและชวงเวลาการจัดเก็บภาษี  
 ๕.๒  การจัดทําแผนการปฏิบัติการบริการประชาชนเคลื่อนที ่ใหครบทั้ง ๑๔ หมูบาน 
 ๕.๓  การจัดทําประกาศประชาสัมพันธ  วัน  เวลา การใหบริการประชาชน 
 ๕.๔  ทําหนังสือเวียนแจงให ผูนําหมูบานประกาศใหประชาชนทราบ 
 ๕.๕  การจัดเจาหนาทีอ่อกไปเก็บภาษีตามหมูบาน ทั้ง ๑๔ หมูบาน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
๗. งบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐  บาท 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑  การจัดเก็บภาษีเปนไปอยางทั่วถึง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๙.๒  การจัดเก็บภาษีเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 ๙.๓  ประชาชนไดมีความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ  
        สาธารณสุขฯ 
 ๙.๔  ประชาชนไดรับความสะดวกพรอมที่จะใหความรวมมือในการเสียภาษี 
 
1. โครงการปลูกปาและหญาแฝกเพื่อสนองพระราชดําริ การอนุรักษดินและน้ําเนื่องในวันสําคัญตางๆ 



2. หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องดวยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๓๕  กําหนดใหวันวิสาขบูชาของทุกป  เปนวันตนไมประจําป
ของชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยกรมปาไมไดจัดใหมีกิจกรรมเชิญชวนคนในชาติทุกหมูเหลา
รวมกันบําเพ็ญประโยชนดวยการปลูกตนไมเพื่อเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถที่มีตอการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งเพื่อเปนการ
เสริมสรางและกระตุนจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ที่ทําใหอุณภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่
เรียกวา สภาวะโลกรอน  ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติ ทีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย  อาทิ เกิดความแหงแลง 
ฝนตกไมตรงฤดูกาล เกิดอุทกภัย เปนตน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย  ดังนั้น  นโยบายของรัฐบาล  
จึงไดกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขภาวะโลกรอนดวยการรณรงค  สงเสริมใหมีการปลูกตนไม  เพื่อลดปญหาดังกลาว
ขางตน 
 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงเปนหนวยงานของภาครัฐที่ใกลชิดกับพี่นองประชาชนมากที่สุดรวมถึงการ
ใหบริการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามรายละเอียด
ขางตน  กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงจัดทําโครงการปลูกปาและหญาแฝกเพื่อสนอง
พระราชดําริการอนุรักษดินและน้ําเนื่องในวันสําคัญตางๆ ซึ่งกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันรักตนไมประจําปขอสงชาติ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 

3.วัตถุประสงค 
 ๑.เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๒.เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ปาไมของตําบลบัวใหญ 
 ๓.เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก ใหกับกลุมเปาหมาย ใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
 ๔.เพื่อใหตําบลบัวใหญมีพ้ืนที่ ที่รมรื่น  สวยงาม 
 

4. เปาหมายโครงการ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. กํานัน/ผูใหญบาน  ผูนําหมูบาน  คณะครู  นักเรียน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 

6. สถานที่ดําเนินการ บริเวณพ้ืนที่ปาสาธารณะประโยชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

9.วิธีดําเนินงาน 
 ๑.จัดทําโครงการ เพื่ออนุมัติจากผูบริหาร 
 ๒.ดําเนินโครงการปลูกปา 
10.งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  

11.ประโยชนที่ไดรับ 
 ๑.ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๒.ทําใหเพ่ิมพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 ๓.ทําให  อบต.บัวใหญ มีสถานที่พักผอน หยอนใจรองรับผูมาติดตอราชการ 



 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งได
พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
ราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไว
สําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎร
ผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดย
มีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริม
ความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถ
วิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความ
พรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบม ีสวนรวมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบัวใหญ  
จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
   3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
   3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  



    10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
    10.4 มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส คานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งที่งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมใน
การ ดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพึ่งยาเสพติด เด็ก
และเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญ ที่
สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มี
ความคิด สรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนา
ศักยภาพและ พลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อ หรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอัน
ทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรู
และศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน เปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดี ใหมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต “เกง ดี และ มีความสุข” เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการ
พัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับ
ครอบครัวและบุคคลใน สังคม ดวยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพ
จิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยที่
เกี่ยวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก 
นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีใน หมูคณะ  
   3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม  
   3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม   
   3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน  



   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ 
   6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ  
   6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา แกเด็ก  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  
   10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
   10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
1.3.2 ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมใน
การรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให
ตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐ
ตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  พิจารณา
เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที ่สําคัญ ที่
ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดย
การปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะ
ถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคม
สวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม  
3. วัตถุประสงค  



    3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
   3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
   3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชน สวนรวม  
4. เปาหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน ๑๒๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
   5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
 
1 ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน เขมแข็ง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ความ
จงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่ตอง
แกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู 
อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปน
เชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน เขมแข็ง รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสานสายใย
ครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร 
ปรองดอง และเอื้ออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค  



   3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคค ีในหมูคณะ  
    3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  
   3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม  
   3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
   3.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โรงเรียนในเขตตําบล
บัวใหญ ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน  
   6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ 
   6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ  
   6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  
   6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑5,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค  
   10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง  
   10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
   10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
   10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
    ปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  



    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน 
ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมใน
การตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริต
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ 
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวา
กันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแต
คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือ
ชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการ
อื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง ธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที ่ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค  
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  



   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     อยางนอย 1 
ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - มีการประกาศ
เจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการ
สรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของตําบลตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชน



สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงาน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของตําบล  
   3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของตําบลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง
เขามา ทํางาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของตําบล จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 
ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของตําบล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต  
     –มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของตําบล จํานวน 1 มาตรการ  
    - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ  
    - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของตําบลไม              นอยกวา 90 %  
    - บุคลากรของตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล   ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  



2. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ 
หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หนาที่ของตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให
การบริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกอบต. มีอํานาจหนาที่
ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกอบต. ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร กิจการของตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางของตําบล มาตรา 48 วีสติ 
นายกอบต.มี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกอบต.ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ 
นายกอบต.ได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางตําบลรอง จาก
นายกอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาที่อื่น  ตามที่มี
กฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกอบต. มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของตําบลจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม
สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของตําบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 
นายกอบต.มอบหมายใหรองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายใหปลัดตําบล รองปลัดตําบล และหัวหนา สวนราชการ 
ปลัดตําบลมอบหมายใหรองปลัดตําบล ปละปลัดตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 



6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับความสะดวก 
และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”      
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
อบต.ตําบลบัวใหญ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่อง 
ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบล จังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานตําบล   ไดกําหนดใหนายกอบต.  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ โดยแตงตั้งปลัดตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญโดย
ประกอบดวยนายกอบต.ตําบลบัวใหญ ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และ
ขาราชการที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  



   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน ทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุม
ใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปน
เรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานของตําบล
ตําบลบัวใหญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที ่เกี่ยวของ  
   3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  



   10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที ่เกี่ยวของ  
   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติ
ใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
   3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
   3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
   3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
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 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
   3.2 เพื่อใหหนวยงานมรีะบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการ
จัดหา พัสด ุ 
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่ตําบลจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหตําบลมี อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของตําบล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชน
ระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน



การจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของตําบลทุกโครงการและ
กิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ของ ตําบล  
   3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก               ธรรมาภิ
บาล  
   3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของตําบลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของตําบล ไดแก ทางเว็บไซต 
บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
    10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการรองเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
 
 
 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปน
อํานาจหนาที่และภารกิจของตําบล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมี
การปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่ เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของ
เรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการตามลําดับ จัด
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ยังบริหารจัดการบริการ
สาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น 
(ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายนา, ดานนาเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดาน
การสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนาเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ 
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดาน
น้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริม
ผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ



แกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไมมีการทุจริตคอรรปัชัน่ในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ของตําบล ทั้งที่เปน หนาที่ตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน
หนาที่ของตําบลและในการ ปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา ตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น นั้น ตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับ
ประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการ
ผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ ของ
ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ 
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น 
จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหตําบลดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะจากตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงาน  จาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองม ีโครงการนี้ขึ้นมา  
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ  
   3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด 
ประโยชนสุขของประชาชน  
   3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 



4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบล จํานวน 1 ครั้ง ตอป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด
หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตําบลตามรูปแบบที่กําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหตําบลทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
   6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
   6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ   30,000  บาท 
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 เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตําบลนั้นมักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไม
สามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปน
ระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมา
ขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของ



รัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนอง
ความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดย
ไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ  
   3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  
   3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
   3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การ ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที ่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
   6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว  
   6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง 
แกไขการ ใหบริการอยางมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่
ใหบริการ  
   10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ - การ
ใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่   
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ
ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม



หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจาก
รัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อให
หนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการ
ปองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
จะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น  
3. วตัถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  
   6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให 
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
   6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  
    6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ 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. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบกิจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของ
ในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  



2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและ
สํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
มากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได
ดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความ
เรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตา
กวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหสั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
    6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกอบต.มอบอํานาจใหรองนายกอบต. หรือปลัดตําบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกอบต.และผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของ เจาหนาที ่ 
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําใหภาพลักษณของตําบลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทาง
และแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวย
ความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตําบลตองเปนไปเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการ
จึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  
   3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอ ขอรับบริการ     
   3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงาน ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  



   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
    6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
    6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณพ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกอบต.
ไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกอบต.เอาไว การที่ นายก
อบต.จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้น ได 
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกอบต. ใหรอง
นายกอบต. ปลัดตําบล และรองปลัดตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.  
3. วัตถุประสงค  



   3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี  
   3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที ่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกอบต. เสนอนายกอบต. พิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกอบต.ใหรองนายกอบต. ปลัดตําบล และรองปลัดตําบล ปฏิบัติ
ราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หนาที่ของตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให
การบริหาร ราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดใหนายกอบต. มีอํานาจหนาที่
ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกอบต.ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางของตําบล มาตรา 48 วีสติ 
นายกอบต.มีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกอบต.ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ



นายกอบต.ได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานตําบล และลูกจางตําบลรองจาก
นายกอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกอบต.มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง 
หลักเกณฑและ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของตําบลจังหวัดกาฬสินธุ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสราง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของตําบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
   3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
   3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  
 
 
4. เปาหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 
นายกอบต.มอบหมายใหรองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายใหปลัดตําบล รองปลัดตําบล และหัวหนา สวนราชการ 
ปลัดตําบลมอบหมายใหรองปลัดตําบล และปลัดตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 
   10.2 ผลลัพธ  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับด ี 
    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
พระราชชนนี เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งตําบลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกป
ติดตอกันมาเพื่อนอมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต พระราชชนนี ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยาง นานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาว
ไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได และเปน การเผยแพรพระคุณของพอและแมที่มีตอ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหตําบล
มีหนาที่สงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น ดังนั้น ตําบลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพื้นที่ตําบล เพื่อมอบโล 
ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญยิ่ง
ของพอ และแม ที่สําคัญเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพื่อใหพอ แม ที่ไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เปาหมาย จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือก
ใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ  



   6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตตําบล จํานวน ๑๑ ชุมชน เพื่อใหแตละชุมชน 
ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังตําบล เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ตางๆ ภายในเขตตําบล  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์ 
   10.1 ผลผลิต - มีพอแมดีเดน ที่ไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย  
   10.2 ผลลัพธ - พอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี - มีพอ 
แมดีเดน ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน หรือเขารวมในกิจการรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ
ม ีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคน
รุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข   
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  
   3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน กุศโล
บาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ด ี
 5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  



   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ   5,000  บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ  
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนยา
แนวทางการ แกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจาก
เปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง 
ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีก
ดวย ตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณนาฝนที่มีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ 
ชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยูใกลกับคลองสงน้ํา ประมาณ 500 ไร เกษตรกร 
เหลานี้จะอาศัยนาจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยนาจนถึงชวงเก็บเกี่ยว เกษตรกรไดรับทราบถึงสถานการณภัย
แลงดี และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงอยางมาก โดยองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ ไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใชนา
นอยเพื่อปลูก ทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมา
ปลูกพืชใชนานอย แทนการปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชนานอยกวาการปลูกขาว เชน พื้นที่ทํานา 1 ไร ใชน้ํา 
1,738 ลูกบาศกเมตร ขณะที่ พื้นที่ปลูกสับปะรด 1 ไร ใชน้ํา 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปนวิธีหนึ่งของการ
ดําเนินการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ ไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพื้นที่ตําบลหนองตาแตมอยางยั่งยืน องคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การดําเนิน
ชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบัวใหญคัดเลือก 
ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรนาและตนทุนในการใชจายลงได และ 
สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร 
จัดการนาในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณนาตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง 



ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทน
อยางยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากร
ประจําศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกร
ไดนอมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร  
4. สถานที่ดําเนินการ ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลบัวใหญ  
   5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย สาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. งบประมาณดําเนินการ  10,000  บาท  
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ งานสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
9. ตัวชี้วัด  
   9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปทีส่นใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  
10. ผลลัพธ  
   10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญา 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. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรที ่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับ
ไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญ
ที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจน
เปนการสรางแนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากร
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี 
   3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนี
ในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  6.3 
ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 



 
   
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที ่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  ยังใหความสําคญักับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที ่ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนา
หนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 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 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มี
การมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มี
หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด            เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป 
ไมพบการทุจริตแตอยางใด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
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
บานเมืองที่ด ี
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดให 
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของ กับการ
ใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการ 
ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางม ีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   
 
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  



 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่อง
รองเรียนของตําบลตําบลบัวใหญ  ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
   3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
   6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและ
เปนธรรม  
   6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรีนกลาวหาบุคลากรใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฎิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาใน องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ด ีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม  
4. เปาหมาย  
   “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานตําบล พนักงานครูตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ 
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ  
   6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ใน
การใหขอมูลที ่เปนประโยชนแกหนวยงาน  
   6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ            ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   



9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดม ีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณให
ประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดู
ขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ใหบริการ ณ ศูนยบริการ
รวมองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปน
ผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตน
อยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชน
ของตนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
   3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ   
4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จํานวน 1 แหง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ  )  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
   6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที ่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการ
ที่กําหนด  



   6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ตําบลตําบล           บัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของตําบล และการ
รับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความ
โปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผาน
ทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธองคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ      ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  



9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
     

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน 
โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทกุกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท
เฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ได
งายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  
   - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
   - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  รานคาชุมชน หรือศาลากลางหมูบาน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที ่ 
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของประชาชนในทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนตําบลบัวใหญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25
๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของตําบลในปถัดไปกองสวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําป ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  



   3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนา ทองถิ่น  
   3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
   3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของตําบล  
   3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
   3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบม ีสวนรวม  
   3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑4 ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ  สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่
ปขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
   6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
   6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
   6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน  
   6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  30,000 บาท  
9. ผูรับผิดชอบ   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น  
   2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
   3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปตําบล  
   4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทกุข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เปาหมาย  
   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่ 
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ 
กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมี
สวน ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน  
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
   6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๘-๕๕๗๗๔๒๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ –๐๑๙๘๕๘  
   6.3 ทางเว็บไซต  
   6.4 ทางไปรษณีย  
7. งบประมาณดําเนินการ   ไมมีงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (งานสาธารณสุข)  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    ศูนยบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการ
แกประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในดานการ
รักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการ
นํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทา
เทียมและโปรงใส  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
   3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ศูนยบริการสาธารณสุข กองการแพทย องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก  
   - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   - ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ    ประจําปงบประมาณพ.ศ.2565   
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน   
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนน
การบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราว
หรือรองทุกขอันมีลักษณะที่ เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรง ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาให
ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุ เดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว  
   3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ  
   3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที ่ 



4. เปาหมาย  
   รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายในกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
   5.3 รับแจงโดยตรงหรือรบัเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที ่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
    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    ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข  
   9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่
ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบ
โดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
   3.2 เพือ่ใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ  



   3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณพ.ศ.2565 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
   10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น
ในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญและแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑๔ คน  



5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมา
ดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ แทนกรรมการฯ ที่ครบ
วาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลตําบล      บัวใหญและรางแผนพัฒนา
สี่ปองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญความ ตองการ
ของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญใน
การตอตานการ ทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนตําบลบัวใหญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมี
จํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคม ตําบลประจําป  ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจการม ีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพร
ความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการ พัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย  
4. เปาหมาย  
   ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไมนอย
กวา 600 คน  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที ่ 
   5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่  
   5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 



   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ    ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
7. งบประมาณ จํานวน 30,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
                                                     -- - 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของตําบลตอไป ดังนั้น 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 โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ 
   3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
   6.2 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอควารมเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ



พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป     
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบัว
ใหญ เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
อีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  
   3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  
   3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สวนราชการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
5. พื้นที่ดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีการดําเนินการ  



   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท 
วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
   10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
    

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ 
ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มี
หรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค  



   3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  
   3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่
กําหนด  
   3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้งในการประเมินระบบควบคุมภายใน 
   6.2 กําหนดงานในความรับผิดชอบออกเปนกิจกรรม/งาน และทําความเขาวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
ของกิจกรรม/งาน 
   6.3 จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และ 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
   6.4 ประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย และระดับหนวยรับตรวจ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายใน เวลาที่กําหนด 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได  
 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แตงตั้ง โอน 
ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
                - ไมม ี
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลัง
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตอง
มีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส 
ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. วิธีการดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย
เปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศ
สําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และ
เสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
ทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

               - ไมม ี
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที ่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการ



ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ 
หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่น
ตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของ
กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น 
เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตาม
มาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดตําบล จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  
   3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  
   3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
จํานวน ๑๒ คน รวม ๑๖ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาตําบลเขารับการอบรม  
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 



 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  
   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งทีอ่งคการ
บริหารสวนตําบลบัวใหญ ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู เสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ให
ทองถิ่นมีความ เจริญกาวหนา  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตาม บทบาทและอํานาจหนาที ่ 
   3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
   3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง   
4. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และหนวยงานที่จัดฝกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน 
ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี 
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภา ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  



   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผาน นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ  
   6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ  ทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ   ตั้งไวในคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารตําบลบัวใหญ 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่ 
   10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม กระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาอบต.บัวใหญ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ 
และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
ของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ให
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน  
   3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

     4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน ๑4 คน  
5. พื้นที่ดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ตางๆ เชน  



     - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนากีฬาตําบลบัวใหญ 
    - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.บัวใหญ 
    - แตงตั้งเปนคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบัวใหญ 
   - คณะกรรมการดําเนินการตามโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี 
   - คณะทํางานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ระดับตําบล 
   6.2 สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของ
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ     ทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี  
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน             การทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน่โดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะทาํใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค  
   สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น  
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
  6.3  มีการบริการรับแจงขาวการทุจริต ผานเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  



   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน่และสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน่ได  
   10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในระดับ
ตําบล   

10.3 มีการดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตตามขอรองเรียน 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


