
 

 

 

แผนป�องกันปราบปรามการทุจรติ 

และประพฤติมิชอบ   

(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ของ 

 

องค$การบริหารส'วนตําบลบัวค*อ 

อําเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 



 

 

คํานํา 

  การทุจริตเป�นปญหาใหญ�ของสังคมไทยมาเป�นเวลานานและบ่ันทอนความเจริญก!าวหน!าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ  ซ่ึงในปจจุบันได!ทวีความรุนแรงข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง  ทําให!เกิดความเสียหายในวงกว!าง  โดยส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป�นอย�างมาก  การแก!ปญหาการทุจริตจึงเป�นสิ่งสําคัญท่ีหน�วยงานใน
ภาครัฐ  ซ่ึงเป�นหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให!มีความเจริญก!าวหน!าสามารถแข�งขันกับ
ต�างประเทศได!อย�างทัดเทียม  และจะต!องประสานความร�วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ร�วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู�ไปพร!อม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความ
ซ่ือสัตย7 รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค�านิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกต!อง รวมท้ังเข!าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีดีและมีคุณค�า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได!มีคําสั่งท่ี 69/2557  เรื่อง 
มาตรการป@องกันและแก!ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก!ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ�งเน!นการสร!างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนในการตรวจสอบ เฝ@าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให!เกิดการทุจริตได! 

  เพ่ือให!การดําเนินการดังกล�าวบรรลุผลได!อย�างเป�นรูปธรรม  สํานักงานปลัดองค7การบริหาร
ส�วนตําบล  องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ  จึงได!จัดทําแผนป@องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร7ชาติว�าด!วยการป@องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให!เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร7และกลยุทธ7ขององค7การบริหารส�วนตําบล
บัวค!อให!บรรลุเป@าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน7ท่ีกําหนดไว!  และเป�นการถือปฏิบัติตามคําสั่งรักษา
ความสงบแห�งชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557  เรื่อง มาตรการป@องกันและแก!ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซ่ึงเป�นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด!วย 

 

       สํานักปลัดองค7การบริหารส�วนตําบล 
       องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
       อําเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

                                       เรื่อง                                                     หน*า 

ส'วนท่ี ๑ บทนํา 

- การวิเคราะห7ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค7กร                                    ๑ 
- หลักการและเหตุผล                                                                            ๓ 
- วัตถุประสงค7ของการจัดทําแผน                                                               ๔ 
- เป@าหมาย                                                                                         ๔ 
- ประโยชน7ของการจัดทําแผน                                                                   ๔ 

ส'วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ ๓ ปC                ๕ 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ส'วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                             ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑- 

ส'วนท่ี ๑ บทนํา 

๑.๑ การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

จุดแข็ง (Strength)  
 

จุดอ(อน (Weakness)  
 

 

๑.มีโครงสร�างชัดเจน ครอบคลุมอํานาจหน�าท่ีตาม
ภารกิจและสามารถเปลีย่นแปลงปรับปรุงได�ตามภารกิจท่ี
ได�รับเพ่ิมข้ึนหรือถ*ายโอน  

๒.มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทําแผน การ
ทํางาน ร*วมกับหน*วยงาน หรือส*วนราชการอ่ืน  
๓.มีข�อบัญญัติงบประมาณรายจ*ายเป3นของตนเองซ่ึงเป3น
เครื่องมือในการตอบสนองความต�องการของประชาชนใน
เขตตําบลบัวค�อ 
๔.สภา อบต.บัวค�อ สามารถออกข�อบัญญัตไิด�เอง ภายใต�
กรอบกฎหมาย  
๕.ผู�บริหารและฝ:ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทาให�เข�าใจป;ญหาความเดือดร�อน และ
ความต�องการของประชาชนอย*างแท�จริง  
๖.ผู�นํา ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการ
พัฒนาในด�านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท�องถ่ิน  
๗.เป3นหน*วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสดุ 
และสามารถแก�ไขป;ญหาความต�องการได�อย*างรวดเร็ว  
๘.มีรายได�จากการจัดเก็บรายได�เป3นของตนเอง ทาให�
คล*องตัวในการบริหารงาน  
๙.มีคําสั่งแบ*งงานหรือการมอบอํานาจการบรหิารงาน
ตามลาํดับช้ัน  
๑o.ผู�บรหิารท�องถ่ินกําหนดนโยบายได�เองภายใต�กรอบของ
กฎหมาย  
๑๑.สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได�เองตามภารกิจและกาลัง
งบประมาณ  
๑๒.มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏบัิติงานอย*างเพียงพอและ
ทันสมัย  
๑๓.มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนใน
ทุกชุมชน  
๑๔.มีการอบรมให�ความรู�แก*พนักงานและประชาชนในเรื่อง
เฉพาะทางเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต  
๑๕.มีช*องทางการสื่อสารเพ่ือให�ประชาชนได�รับข*าวสาร
อย*างกว�างขวางและหลากหลาย  
 
 

๑.บุคลากรบางส*วน ยังขาดทักษะ ความรู� ความเข�าใจ
ระเบียบในการบริหารงาน  
๒.มีระเบียบ/กฎหมายใหม*ๆ จานวนมากทาให�การปฏิบัติ
ของบุคลากรไม*ทันต*อเหตุการณH  
๓.บุคลากรมีน�อย ทําให�ต�องรับผิดชอบงานหลายอย*าง 
ในขณะท่ีภารกิจมากข้ึน ทําให�การทางานไม*มีความต*อเน่ือง  
๔.ระบบการจัดเก็บข�อมลูไม*เป3นป;จจุบัน หรือไม*ครบถ�วน
ครอบคลมุในทุกด�าน  
๕.ป;ญหา ความต�องการ และคาดหวังของประชาชนมีมาก 
แต*งบประมาณมจีานวนจํากัด จึงไม*สามารถตอบสนองและ
ดําเนินการให�ได�ทุกอย*างและยังไม*ท่ัวถึง  
๖.บุคลากรยังไม*ปรับเปลีย่นพฤติกรรมการทางานโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเปJดเผยข�อมลูและการพร�อมรับการ
ตรวจสอบ  
๗.บุคลากรยังขาดจิตสานึกการให�บริการท่ีรวดเร็วและเป3น
ธรรม  
 



 
๑๖.มีศูนยHข�อมลูข*าวสารท่ีประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมลูได�
ง*ายและสะดวก  
๑๗.มีการเผยแพร*ผลการดําเนินงาน/การจัดซ้ือจัดจ�างให�
ประชาชนได�รับทราบอย*างท่ัวถึง  
๑๘.มีการจัดกิจกรรมท่ีเปJดให�ประชาชนเข�ามามีส*วนร*วมใน
การบริหารงาน เช*น จัดเวทีประชาคม การจัดทาประชา
พิจารณH ฯลฯ  
๑๙.มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกสานัก/กอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดินว*าด�วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6  
๒o.มีช*องทางการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือให�ประชาชนได�แสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะพร�อมร�องทุกขH ร�องเรียนได�รวดเร็ว
และสะดวก เช*น ระบบ Call Center โทรศัพทHสายด*วน 
facebook website webboard ของ อบต.บัวค�อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

               โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threat)  
 

 
๑.มีแนวโน�มได�รับการถ*ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอํานาจฯ  
๒.แนวโน�มของรายได�ท่ีได�รับจัดสรรมากข้ึน ตามลาดับแผน
กระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได�เองของเทศบาล  
๓.มีสถานศึกษาอยู*ในพ้ืนท่ี ตั้งแต* ระดับปฐมวัย ถึง ระดับ
มหาวิทยาลยั และมีศูนยHการเรยีนรู�นอกระบบ ซ่ึงมีความ
พร�อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย*างท่ัวถึง  
๔.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต*อการบริหารงานของ 
อบต.บัวค�อ  
๕.ความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีทาให�มีความสะดวก
คล*องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมากข้ึน  
๖.มีศาสนาสถานซ่ึงสามารถพัฒนาเสรมิสร�างความพร�อมให�
เป3นแหล*งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และ
ประชาชน  
๗.มีสถานพยาบาลครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอย*างเพียงพอ รวมถึง
การให�บริการในเรื่องรับส*งผู�ป:วยตามแพทยHนัด  
๘.การแก�ไขป;ญหาความยากจนและป;ญหายาเสพตดิของ 
อบต. สอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอําเภอ  
๙.นาข�อมูลจากการจัดทาเวทีประชาคมจัดทาโครงการ/
กิจกรรมหรือสนับสนุนด�านต*างๆเพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของชุมชน  
๑o.มีนโยบายด�านการปราบปรามการทุจริตท่ีชัดเจนและ
สอดรับกันในทุกระดับ  
๑.๑.มีหน*วยงานท่ีดาเนินการด�านการปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย*างชัดเจน เช*น สตง. ปปช. ปปท.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.อํานาจหน�าท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯบางภารกิจยังไม*มี
ความชัดเจน  
๒.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยงัไม*เพียงพอกับภารกิจท่ี
ถ*ายโอนให�กับท�องถ่ิน  
๓.การให�ความอิสระจากส*วนกลางยังไม*เตม็ท่ี ยังต�องอยู*
ภายใต�การกากับ ควบคุมดูแลจาก ส*วนภูมิภาค ทาให�เกิด
ความล*าช�าในการปฏิบัติงาน  
๔.ความไม*แน*นอนของสภาวการณHทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส*งผลต*อการพัฒนาท�องถ่ิน  
๕.คนในท�องถ่ินมีป;ญหาหน้ีสินอันเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
อาชีพหรือค*าใช�จ*ายในการดารงชีวิตประจาวันในอัตราสูง  
๖.ผลจากการถ*ายโอนภารกิจทาให�มีงาน/หน�าท่ีเพ่ิมข้ึนแต*
ไม*มีบุคลากรมารองรับ  
๗.ประชาชนไม*สนใจ ขาดจิตสานึกในการมีส*วนร*วมในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี และไม*ให�ความสําคัญกับการมีส*วนร*วมใน
กิจกรรมของท�องถ่ินและของภาครัฐ  
๘.ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
และภาษาต*างประเทศ  
๙.ประชาชนยังไม*ตื่นตัวในการเข�ามาตรวจสอบการ
บริหารงานของ อบต.เท*าท่ีควร  
๑o.การดําเนินงานของหน*วยตรวจสอบเป3นไปอย*างล*าช�า  
๑๑.การแพร*ระบาดของยาเสพตดิ  
๑๒.ภัยธรรมชาต ิเช*น น�าท*วม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



-๓- 

 หลักการและเหตุผล (สภาพป;ญหาการทุจริตขององคกรปกครองส(วนท=องถ่ิน)  
 
                รัฐธรรมนูญฉบับป;จจุบันบัญญัติให�รัฐจะต�องให�ความเป3นอิสระ แก*องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน
โดยยึดหลักแห*งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณHของประชาชนในท�องถ่ิน และส*งเสริมให�องคHกรปกครอง
ส*วนท�องถ่ินเป3นหน*วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส*วนร*วมในการตัดสินใจแก�ไขป;ญหาใน
ระดับพ้ืนท่ี ส*วนการกากับดูแลองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน จะทําได�เท*าท่ีจําเป3นตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 
และต�องเป3นไปเพ่ือคุ�มครองประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินหรือประโยชนHสุขของประเทศโดยรวม  
                 นอกจากนี้ตามกฎหมายว*าด�วยระเบียบบริการราชการแผ*นดิน กําหนดให�การบริหารราชการ ซ่ึง
รวมท้ังราชการบริหารส*วนท�องถ่ินต�องเป3นไปเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส*วนร*วมของประชาชน  
                  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องดังกล*าวจะเห็นได�ว*าการ
บริหารราชการแผ*นดินท่ีมีองคHกรปกครองท�องถ่ิน ซ่ึงเป3นองคHกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก�ไข
ป;ญหาในระดับท�องถ่ินยังมีป;ญหาหลายประการ ท่ีสําคัญ คือ ป;ญหาด�านการบริหารราชการขององคHกร
ปกครองส*วนท�องถ่ินเอง และป;ญหาการกากับดูแลโดยองคHกรท่ีมี อํานาจหน�าท่ี ตามกฎหมาย และด�วยเหตุ
ท่ีว*านี้ ได�มีส*วนทําให�การบริหารราชการขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินส*วนหนึ่งไม*เป3นไปเพ่ือก*อให�เกิด
ประโยชนHสุข แก*ประชาชนในท�องถ่ินอย*างแท�จริง คณะผู�บริหารหรือพนักงานองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน
บางส*วนมีพฤติการณHส*อไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนHแก*ตนเองหรือพวกพ�องโดยไม*ชอบ มีการกระทําในลักษณะท่ี
เป3นการขัดกันแห*งผลประโยชนH ฝ:าฝbนหรือไม*ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
                  จากสภาพป;ญหาท่ีพบในองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพH หรือสื่อประชาสัมพันธH จะ
พบว*าภาพลักษณHขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเป3นจํานวนมาก และมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน
อย*างต*อเนื่อง ส*งผลให�ประชาชนเกิดความไม*ไว�วางใจการบริหารงานขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินตามมา  
                  ดังนั้นองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินจะต�องเร*งสร�างภาพลักษณHและความเชื่อม่ันให�กับหน*วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกองคHกร โดยเฉพาะประชาชน ให�เข�ามามีส*วนร*วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ การ
ทํางานขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน ซ่ึงบุคคลท่ีมีส*วนสําคัญท่ีจะทาให�องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินปลอด
ทุจริตหรือการทุจริตมีแนวโน�มลดน�อยลง ย*อมเกิดจากบุคลากรในองคHกร ซ่ึงประกอบด�วย คณะผู�บริหาร คณะ
สมาชิกสภาองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน ตลอดจนข�าราชการ พนักงาน เจ�าหน�าท่ีขององคHกรปกครองส*วน
ท�องถ่ินทุกตําแหน*งจะต�องมีจิตสานึก ค*านิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช�กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล*าวโดยสรุป หากองคHกรปกครอง
ส*วนท�องถ่ินได�ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล�ว หน*วยงานองคHกรอ่ืน ประชาชนจะเชื่อม่ัน ไว�วางใจ และศรัทธา
องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินอย*างแน*นอน  
                    องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ซ่ึงเป3นองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินหนึ่งท่ีจะเป3นตัวช*วยสร�าง
ภาพลักษณH ในด�านการปDองกันการทุจริต เพ่ือขยายผลไปยังองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินอ่ืนได�เข�าร*วมการเป3น
เครือข*าย ในด�านการปูองกันการทุจริตแล�วก็ทาให�ทุกองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินได�ยึดหลักการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนHสุขของประชาชนอย*างแท�จริง 

 

 



-๔- 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
๑. เพ่ือใช�เป3นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปDองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๒. เพ่ือส*งเสริม/เสริมสร�างให�บุคลากรขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมมา  
ภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
๓. เพ่ือส*งเสริมบทบาทการมีส*วนร*วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสร�างและพัฒนาเครือข*ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให�
มีความเข�มแข็ง  
๔. เพ่ือให�มีระบบและกลไกในการปDองกัน ตรวจสอบมิให�เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ ในการ
ปฏิบัติราชการขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๕. เพ่ือให�ทุกภาคส*วนรู�เท*าทัน ร*วมคิดการปDองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด�านการปDองกันและปราบปรามการทุจริตอย*างท่ัวถึง  
 เป@าหมาย  
๑. ข�าราชการท้ังฝ:ายการเมืองและฝ:ายประจําขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ตลอดจนประชาชน มี
จิตสํานึกในเรื่องความซ่ือสัตยHสุจริต โปร*งใส เป3นธรรม ไม*ใช�ตําแหน*งหน�าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ:าย  
๒. องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปDองกันป;ญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย*าง
รวดเร็ว โปร*งใส มิให�ข�าราชการอ่ืนใช�เป3นเยี่ยงอย*าง  
๓. หน*วยงานสามารถประสานความร*วมมือในองคHกรและภายนอกองคHกรในการปDองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐ  
๔. องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ*วงดุลการ
ใช�อํานาจ ให�เหมาะสม  
๕. องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ พัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรผู�ปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ปDองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ประโยชนของการจัดทําแผน  
๑. ผู�บริหาร สมาชิกสภาองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ พนักงานและเจ�าหน�าท่ีขององคHการบริหารส*วนตําบล
บัวค�อ มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน มีความซ่ือสัตยH สุจริต ปฏิบัติงานด�วยความโปร*งใส  
๒. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชนHของชุมชนและเฝDาระวังการทุจริตขององคHการบริหารส*วนตําบล
บัวค�อ  
๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให�งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ  
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔. สร�างระบบในการจัดการกับการทุจริตให�เป3นไปด�วยความรวดเร็ว  
๕. พัฒนาและเสริมสร�างบุคลากรและหน*วยงานในการต*อต�านและปราบปรามการทุจริต  
๖. องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ได�รับการยอมรับจากทุกภาคส*วนราชการ ประชาชนในการปDองกันการ
ทุจริต 
 

 



-๕- 

ส(วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการป@องกันการทุจริต 

     
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป9 ๒๕๖๒ ป9 ๒๕๖๓ ป9 ๒๕๖๔  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑.การ
สร�าง
สังคมท่ี
ไม*ทน
ต*อการ
ทุจริต  

 

 
 

๑.๑ การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก

แก*             
บุคลากรท้ัง
ข�าราชการ 

การเมือง ฝ:าย
บริหาร 

ข�าราชการ
การเมือง ฝ:าย
สภาท�องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู�บริหาร      
ส. อบต. พนักงานครู 
พนักงานส*วนตําบล พนักงาน
จ�าง 
(๒) กิจกรรมการสร�างจิตสํานึก
และความ     
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจ   
พอเพียง 
(๓)สร�างจิตสํานึกและตระหนัก
ในการ 
ประพฤติตามประมวล 
จริยธรรม  
(๔)กิจกรรมการเผยแพร*องคH
ความรู�เก่ียวกับ การส*งเสรมิ
การดําเนินชีวิตและพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมท้ังหลักคุณธรรมจรยิธรรม 
ธรรมาภิบาล  
(๕) สร!างจิตสํานึกและความ 
ตระหนักท่ีจะไมกระทําการ
ขัดกันแห�งผลประโยชน7หรือ
การมีผลประโยชน7ทับซ!อน 
 (๖)มาตรการ “จัดทําคู�มือการ
ป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน” 
(๖)โครงการอบรมคุณ 
ธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานขององค7กรปกครอง
ส�วนท!องถ่ิน 
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-๖- 

     
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป9 ๒๕๖๒ ป9 ๒๕๖๓ ป9 ๒๕๖๔  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ๑.๒ การสร�าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก*ประชาชน
ทุกภาคส*วนใน
ท�องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) โครงการ อบต.บัวค�อ 
ตําบลแห*งความจงรักภักดี  
(๒) โครงการเสริมสร�าง
พลเมืองดีวิถีไทย  
(๓) กิจกรรมการเผยแพร*
ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับการ
ปDองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให�ประชาชนทราบ 

(website, facebook, 
line , บอรHด
ประชาสัมพันธH)  
(๔) โครงการบ�านน*าอยู* 
หมู*บ�านน*ามอง 
(๕) โครงการสํารวจรังวัด
เอกสารสิทธ์ิท่ีดินสาธารณะ
และจัดทําแนวเขต 

๒o,ooo 
 
๒o,ooo 
 
    - 
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๒o,ooo 
 
๒o,ooo 
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 ๑.๓ การสร�าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก*เด็กและ
เยาวชน  
 

(๑) โครงการจัดกิจกรรม
ธนาคารความดีโรงเรียนในเขต 
อบต.บัวค�อ 
(๒)โครงการขบัเคลือนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูส่ถาน ศกึษาและ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั 

อบต.บวัค้อ 

๒o,ooo 
 
 
๖o,ooo 
 

๒o,ooo 
 
 
๖o,ooo 
 

๒o,ooo 
 
 
๖o,ooo 
 

 

 รวม 
 

๑๓ โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

๖๔๕,ooo ๖๔๕,ooo ๖๔๕,ooo  

 

 

 



 

-๗- 

     
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป9 ๒๕๖๒ ป9 ๒๕๖๓ ป9 ๒๕๖๔  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๒.การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ปDองกัน
การ
ทุจริต  

  

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต*อต�านการ
ทุจริตของ
ผู�บริหาร  

(๑)การประกาศเจตนารมณHต*อต�านการ
ทุจริต 
(๒) กิจกรรมการมสี*วนร*วมของผู�บริหาร
ท�องถ่ินในกิจกรรมด�านต*างๆ เช*น การทํา
ตัวเป3นแบบ อย*างท่ีดี การเป3นประธาน/ท่ี
ปรึกษา/คณะทางาน การเปJดรบัฟ;งความ
คิดเห็นจากทุกภาคส*วน 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

      

     

 ๒.๒ มาตรการ
สร�างความ
โปร*งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  
 
 
 

(๑) กิจกรรมประชาสัมพันธHความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปราม
การทุจริต การสร�างมาตรฐานความ
โปร*งใส เช*น กฎหมาย/ระเบียบข�อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข�อมลูข*าวสาร ให�บุคลากร
ของ อบต.บัวค�อ 
(๒)มาตรการสร�างความโปร*งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(๓)การจัดทําและปรับปรุงคู*มืออํานวย
ความสะดวกแก*ประชาชน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 

      - 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

     - 
 
 

     

 ๒.๓ มาตรการ
การใช�ดุลยพินิจ
และใช�อํานาจ
หน�าท่ีให�เป3นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีด ี 

 
(๑)มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. บัวค�อ ปลัด อบต.บัวค�อ 
หัวหน�าส*วนราชการ 
 
 

        
      -  
 

        
      -  

       
      - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๔การเชิดชู
เกียรติแก*
หน*วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ 
ปฏิบัติตนให�เป3น
ท่ีประจักษH  
 
 
 
 

 
(๑)การยกย*องเชิดชูเกียรตผิู�มีความซ่ือสัตยH
สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(๒)การยกย*องเชิดชูเกียรตผิู�ช*วยเหลือ
กิจการสาธารณะและมีจติสาธารณะ 
(๓)การยกย*องเชิดชูเกียรตผิู�ดํารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             

 

 

 

 
      - 
 
      - 
 
      - 
 
 
 
 
 
 

 
      - 
 
       - 
 
       - 
 
 
 
 
 
 

 
       - 
 
       - 
 
       - 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  มิติ       

 
 
ภารกิจตามมิติ 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
ป9 ๒๕๕๒ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
ป9 ๒๕๕๓ 
งบประมาณ 
 (บาท) 

 
 
ป9 ๒๕๕๔ 
งบประมาณ 
   (บาท) 
 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได�ทราบหรือรับ
แจ�งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

(๑) กิจกรรมการจัดทําหลัก เกณฑHวิธีการ
รับฟ;งข�อร�องเรียน/ร�องทุกขH  
(๒) กิจกรรมการจัดการและแจ�งผลข�อ
ร�องเรียน  
(๓) มาตรการตามประมวลจริยธรรมของ
ข�าราชการ 
(๔)จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 

(๕)ให�ความร*วมมือกับหน*วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองคHกรอิสระ 
(๖)แต*งตั้งผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร�อง
ทุกขH/ร�องเรียน 
 

     - 
 
 
     -   
 
 
      - 
      - 
 
      -  

      -  
 
 
      - 
 
 
      - 
      - 
 
      - 

      - 
 
 
      - 
 
 
      - 
      - 
 
      - 

      
 
 
     

 รวม 
 

๑๓ โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
 

     -    -     -  

 

     
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป9 ๒๕๖๒ ป9 ๒๕๖๓ ป9๒๕๖๔  
งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๓.การ
ส�งเสริม
บทบาท
และการ
มีส�วน
ร�วมของ
ภาค
ประชาช
น  

 

๓.๑ จัดให�มีและ
เผยแพร*ข�อมลู
ข*าวสารในช*อง 
ทางท่ีเป3นการ
อํานวยความ
สะดวกแก*
ประชาชนได�มี
ส*วนร*วมตรวจ 
สอบการปฏบัิติ
ราชการตาม
อํานาจหน�าท่ี
ของ อปท.ได�ทุก
ข้ันตอน  
 

(๑) การจัดตั้งศูนยHข�อมูลข*าวสาร 
โครงการจัดทําาเอกสารเผยแพร*ข�อมูล
ข*าวสารของ อบต.บัวค�อ 
(๒)มาตรการเผยแพร*ข�อมูลข*าวสาร ณ 
ศูนยHข�อมูลข*าวสาร 
(๓) โครงการจัดทําวารสารชุมชน  
(๔) โครงการนักข*าวชุมชน  
(๕) โครงการจัดทํารายงานประจาปk 
(๖) กิจกรรมเผยแพร*ประชาสัมพันธHข�อมูล
ข*าวสารความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและความ
โปร*งใสผ*านทางเว็บไซตH, บอรHด
ประชาสมัพันธH  
(๗) กิจกรรมเผยแพร*ข�อมูลข*าว สารตาม 
พรบ.ข�อมูลข*าวสารของราชการ 
 พ.ศ.๒๕๔o และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
(๘) กิจกรรมเผยแพร*ประชาสัมพันธH 
ข�อมูลข*าวสารท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายผ*าน
ทาง website , facebook  

    - 
 
 
    - 
๑o,ooo 
๒o,ooo       
๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

    - 
 
 
   - 
๑o,ooo 
๒o,ooo       
๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

   - 
 
 
   - 
๑o,ooo 
๒o,ooo       
๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

      

  



(๙) กิจกรรมส*งเสริมให�มีระบบ/
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีโปร*งใสและ
เปJดเผยมรีะบบปDองกันการทุจริต  
(๑o) กิจกรรมการเผยแพร*ประกาศจัดซ้ือ
จัดจ�างผ*านทางเว็ปไซสาํนักงาน 

 
 

      - 
 
 
    - 

 
 
- 
 

     
      - 

 
      
     - 
 
       
      - 

 ๓.๒ การรับ
ฟ;งความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร�องเรียน/
ร�องทุกขHของ
ประชาชน 

 

(๑) กิจกรรมการจัดช*องทางรับข�อ
ร�องเรียน  
-ตู�รับข�อร�องเรียน  
-จัดส*งข�อร�องเรียนทางไปรษณียH  
-ศูนยHข�อมูลข*าวสาร  
(๒)กิจกรรมการจัดทําหลักเกณฑHวิธีการรับ
ฟ;งข�อร�องเรียน/ร�องทุกขH 
(๓)กิจกรรมการจัดการและแจ�งผลข�อ
ร�องเรียน 
(๔)การจัดตั้งศูนยHรับเรื่องราวร�องทุกขH/
ร�องเรียน 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

      - 
 
      - 
  
      - 

- 
 
 
 

      - 
 
      - 
 
      - 

     

 ๓.๓ การส*งเสรมิ
ให�ประชาชนมี
ส*วนร*วมบริหาร
กิจการของ 
อปท 

(๑) โครงการแผนแม*บทชุมชนพ่ึงตนเอง  
(๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.บัวค�อ 
(๓) โครงการประสานใจร*วมคิดร*วมคุย 
  
(๔) มาตรการแต*งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
(๕)มาตรการแต*งตั้งตัวแทนประชาคมเข�า
ร*วมเป3นคณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง 
 

๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
๒o,ooo 

 
- 
- 

๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
๒o,ooo 

 
- 
- 

๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
๒o,ooo 

 
- 
- 

 

 
 

      รวม ๑๙ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๑๓o,ooo 
 
 

๑๓o,ooo 
 

๑๓o,ooo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป9 ๒๕๖๒ ป9 ๒๕๖๓ ป9 ๒๕๖๔  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๔.การ
เสรมิ สร�าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของอปท.  

 

๔.๑ มีการจัด  
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะ 
กรรมการตรวจเงิน
แผ*นดินกําหนด  

(๑) กิจกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและ
การประเมิน ผลการควบคุม
ภายใน  
(๒)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

      

      

 ๔.๒ การสนับ 
สนุนให�ภาค
ประชาชนมีส*วน
ร*วมตรวจ สอบ
การปฏิบัต ิหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช*องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได�  

(๑) โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ใช�บริการงาน
บริการด�านต*างๆของ อบต.
บัวค�อ  
(๒) กิจกรรมให�ความรู�
ประชาชนทางด�านกฎหมาย  
(๓) กิจกรรมการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน ปฏิบัติการปDองกัน
และปราบ ปรามการทุจรติ  
(๔)กิจกรรมรายงานผลการ
ใช�จ*ายงบประมาณให�
ประชาชนได�รับทราบ 
 

 ๒o,ooo 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

  ๒o,ooo 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

๒o,ooo 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 ๔.๓ การส*ง 
เสรมิบทบาท
การ
ตรวจสอบ
ของสภาท�อง 
ถ่ิน  

 

(๑)กิจกรรมส*งเสริมสมาชิก
สภาท�องถ่ินให�มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ:ายบริหาร 
 

      - 
 
 
 

       - 
 
 

      - 
 
 
 

      

 ๔.๔ เสรมิพลังการ
มีส*วนร*วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส*วนเพ่ือ
ต*อต�านการทุจริต 

(๑) กิจกรรมการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปDองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
(๒)โครงการรวมพลังสร�าง 
อบต.บัวค�อ สีขาว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 รวม ๙ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 

๒o,ooo ๒o,ooo ๒o,ooo  



 

-๑๑- 

ส(วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ  
ลําดับท่ี     

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                 ป;จจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป3นป;ญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและระดับท�องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาล
ภายใต�การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห*งชาติ คสช. ได�ให�ความสําคัญและมีการปราบปรามอย*าง
จริงจัง เป3นรูปธรรม เช*น การออกกฎหมายท่ีมีมาตรการและบทลงโทษท่ีรุนแรงต*อผู�กระทาความผิดในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในส*วนของข�าราชการประจา ข�าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข�ามา
ร*วมงานกับภาครัฐ เนื่องจากป;ญหาดังกล*าวได�สร�างความเสียหายอย*างร�ายแรงต*อระบบราชการไทย ส*งผล
กระทบต*อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  
                 เหตุผลสําคัญท่ีทําให�ป;ญหาการทุจริตยังมิได�ลดน�อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส*วนใหญ*ยังมี
วัฒนธรรมและค*านิยมท่ีต�องการความสะดวกสบาย ยกย*องคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภHท่ีอยู*คู*
กับสังคมไทยมาเป3นเวลานาน ประกอบกับ ป;ญหาความล*าช�าและความโปร*งใสในการให�บริการของภาครัฐ 
รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายท่ีเคร*งครัดและมีประสิทธิภาพ ป;ญหา
เหล*านี้เป3นป;ญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเป3นป;จจัยท่ีเอ้ือต*อการทุจริตเป3นอย*างมาก ป;จจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเป3น วัฎจักรและเครือข*ายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอย*างเป3นระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกต*างและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต*อตําแหน*งหน�าท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล�วนแต*มีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�าไปมีส*วนเก่ียวข�อง และจากป;ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปk ๒๕๔o ส*งผลให� IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงิน
ระหว*างประเทศต�องเข�ามาเก่ียวข�องกับการบริหารด�านการเงิน ซ่ึงเป3นสาเหตุให�ประเทศไทยต�องนาหลักเกณฑH
การบริหารจัดการท่ีดี เข�ามาใช�เป3นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร*งใส หลักความคุ�มค*า หลักการมีส*วนร*วม และหลักความรับผิดชอบ  
                   องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ เป3นองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีได�ให�ความสําคัญต*อป;ญหา
ดังกล*าว จึงได�กําหนดจัดกิจกรรมการสร�างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต�โครงการ รวมพลังสร�าง อบต.บัวค�อ สีขาว ซ่ึงเป3นโครงการท่ีตอบสนองต*อหลักเกณฑHการ
บริหารจัดการท่ีดี เพ่ือให�เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนHต*อประชาชนในท�องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค  
                  เพ่ือให�ผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.บัวค�อ พนักงาน อบต.บัวค�อ เจ�าหน�าท่ี อบต.บัวค�อ 
หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขต อบต.บัวค�อ เกิดจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
                  ๔.๑ ผู�บริหาร สมาชิกสภา อบต.บัวค�อ พนักงาน อบต.บัวค�อ และเจ�าหน�าท่ี อบต.บัวค�อ  
                  ๔.๒ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขต อบต.บัวค�อ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
    ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 



 

-๑๒- 

๖. วิธีดําเนินการ  
          ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาการอนุมัติ  
          ๖.๒ เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
          ๖.๓ ประสานงานกลุ*มเปDาหมาย  
          ๖.๔ ดําเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
           -  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
          สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
          ๑o.๑ ร�อยละของจานวนผู�เข�ารับการอบรมท่ีผ*านการประเมินความรู� : ร�อยละ ๘o  
       ๑o.๒ ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค�อ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนใน
เขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป3นหลักในการปฏิบัติราชการและ
ดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร*องคHความรู�เก่ียวกับการส*งเสริมการดําเนินชีวิต และ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
               ป;จจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป3นป;ญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและระดับท�องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาล
ภายใต�การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห*งชาติ คสช. ได�ให�ความสําคัญและมีการปราบปรามอย*าง
จริงจัง เป3นรูปธรรม เช*น การออกกฎหมายท่ีมีมาตรการและบทลงโทษท่ีรุนแรงต*อผู�กระทําความผิดในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในส*วนของข�าราชการประจํา ข�าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข�ามา
ร*วมงานกับภาครัฐ เนื่องจากป;ญหาดังกล*าวได�สร�างความเสียหายอย*างร�ายแรงต*อระบบราชการไทย ส*งผล
กระทบต*อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  
               เหตุผลสําคัญท่ีทําให�ป;ญหาการทุจริตยังมิได�ลดน�อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส*วนใหญ*ยังมี
วัฒนธรรมและค*านิยมท่ีต�องการความสะดวกสบาย ยกย*องคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภHท่ีอยู*คู*
กับสังคมไทยมาเป3นเวลานาน ประกอบกับ ป;ญหาความล*าช�าและความโปร*งใสในการให�บริการของภาครัฐ 
รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายท่ีเคร*งครัดและมีประสิทธิภาพ ป;ญหา
เหล*านี้เป3นป;ญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเป3นป;จจัยท่ีเอ้ือต*อการทุจริตเป3นอย*างมาก ป;จจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเป3น วัฎจักรและเครือข*ายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอย*างเป3นระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกต*างและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต*อตําแหน*งหน�าท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล�วนแต*มีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�าไปมีส*วนเก่ียวข�อง และจากป;ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปk ๒๕๔o ส*งผลให� IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงิน
ระหว*างประเทศต�องเข�ามาเก่ียวข�องกับการบริหารด�านการเงิน ซ่ึงเป3นสาเหตุให�ประเทศไทยต�องนาหลักเกณฑH
การบริหารจัดการท่ีดี เข�ามาใช�เป3นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร*งใส หลักความคุ�มค*า หลักการมีส*วนร*วม และหลักความรับผิดชอบ  
                  องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ เป3นองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีได�ให�ความสําคัญต*อป;ญหา
ดังกล*าว จึงได�กําหนดจัดกิจกรรมการเผยแพร*องคHความรู�เก่ียวกับการส*งเสริมการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ภายใต�โครงการ
รวมพลังสร�าง อบต.บัวค�อ สีขาว ซ่ึงเป3นโครงการท่ีตอบสนองต*อหลักเกณฑHการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือให�เกิด
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนHต*อประชาชนในท�องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค  
                  เพ่ือให�ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค�อ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทน
ชุมชนในเขตตําบลบัวค�อ เกิดจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
                  ๔.๑ ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค�อ 
                  ๔.๒ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตตําบลบัวค�อ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
                 ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 

 



-๑๔- 

๖. วิธีดําเนินการ  
          ๖.๑  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาการอนุมัติ  
          ๖.๒ เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
          ๖.๓ ประสานงานกลุ*มเปDาหมาย  
          ๖.๔ ดําเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๕ สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  
         -  
9. ผู=รับผิดชอบ  
          สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๑o.๑  ร�อยละของจานวนผู�เข�ารับการอบรมท่ีผ*านการประเมินความรู� : ร�อยละ ๘o 

       ๑o.๒ ปลูกจิตสานึกให�แก*ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค�อหน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และตัวแทนชุมชนในเขตตําบลบัวค�อ ในการยึดหลักคุณธรรมและต*อต�านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 
 

 



-๑๕- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการ อบต.บัวค�อ ตําบลแห*งความจงรักภักดี  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
            อบต.บัวค�อ เป3นองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน จึงจัดทําโครงการ อบต.บัวค�อ ตําบลแห*งความ
จงรักภักดี ซ่ึงเป3นกิจกรรมตามขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและเป3นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีให�องคHกรปกครอง
ส*วนท�องถ่ิน จัดกิจกรรมเพ่ือเป3นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยH  
๓. วัตถุประสงค  
           ๓.๑ เพ่ือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยHและแสดงออกถึงความจงรักภักดี  
           ๓.๒เพ่ือให�ประชาชน หน*วยงานท้ังของภาครัฐ เอกชน ได�นาแนวทางตามพระราชดาริไปใช�เป3น   
           แบบอย*างในการทางานและการดําเนินชีวิต  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
           ๑. การจัดทําซุ�มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณจุดต*าง ๆ พ้ืนท่ีในเขตตําบลบัวค�อ 
           ๒. การจัดกิจกรรมต*าง ๆ เพ่ือเป3นการเฉลิมพระเกียรติฯ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           จัดกิจกรรมบริเวณพ้ืนท่ีในเขตตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
          ๖.๑  จัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการจัดกิจกรรม  
          ๖.๒  การเสนอโครงการ  
          ๖.๓  การแต*งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กองต*างๆ  
          ๖.๔  การประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดบทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบ  
          ๖.๕  ติดต*อประสานงานกับหน*วยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน  
          ๖.๖  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบ  
          ๖.๗  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการและกําหนดการ  
         ๖.๘  ขออนุมัติเบิกจ*ายค*าใช�จ*ายของโครงการ  
         ๖.๙  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
         ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
        ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
         สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
            ๑o.๑ ร�อยละของผู�ร*วมงานมีความพึงพอใจต*อโครงการ : ร�อยละ ๘o  

      ๑o.๒ ประชาชนทุกหมู*เหล*าได�ร*วมกันแสดงความจงรักภักดีต*อสถาบันพระมหากษัตริยH ได�เรียนรู�  
                  พระราชกรณียกิจและได�น�อมนาพระบรมราโชวาทไปใช�ในชีวิตประจาวัน 

 

 



-๑๖- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเสริมสร�างพลเมืองดีวิถีไทย  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
              การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดสําคัญ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค 
หลักนิติธรรม หลักการให�เหตุผลและหลักการยอมรับเสียงข�างมากท่ีต�องเคารพสิทธิของเสียงข�างน�อย ประเทศ
ไทยมีระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHเป3นประมุข คนไทยจึงต�องเข�าใจ
เรื่องสิทธิ เสรีภาพให�ถึงแก*นแท�เพ่ือให�สามารถดํารงตนเป3นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได�  
              องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ได�เล็งเห็นความสําคัญและเพ่ือสร�างความตระหนัก ความรู� ความ
เข�าใจในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHเป3นประมุขในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือสามารถ
นําไปปรับใช�ในการดํารงชีวิตในชุมชน ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
๓. วัตถุประสงค  
             ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนในเขตตําบลบัวค�อ รู�จักเคารพสิทธิ กติกา สามารถแก�ไขป;ญหา  
             ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนในเขตตําบลบัวค�อ ปฏิบัติ ฝtกฝนให�มองคนเสมอภาคกัน มีเจตคติ ค*านิยม   
                   และศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเป3นประมุข  
             ๓.๓ เพ่ือให�ประชาชนในเขตตําบลบัวค�อ ปรับตัวและมีความอดทนต*อสิ่งท่ีแตกต*างไปจากตัวเอง  
             ๓.๔ เพ่ือให�โอกาสแก*ประชาชนในเขตตําบลบัวค�อ มีการแสดงความคิดเห็นอย*างกว�างขวางและ 
                  เกิดทักษะในการดารงชีวิต  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
              ประชาชนในเขตตําบลบัวค�อ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
               องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
             อบรมให�ความรู�  
๗. ระยะเวลาดาเนินการ  
            ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
            ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
          สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
        ๑o.๑  ร�อยละของความพึงพอใจของผู�เข�าร*วมโครงการ : ร�อยละ ๘o  
       ๑o.๒  ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในหน�าท่ีของพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ี   
               ของตนด�วยความรับผิดชอบต*อตนเองต*อสังคมสอดคล�องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี เคารพ

กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู�อ่ืน 

 



-๑๗- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับการปDองกันและปราบปราม
การทุจริตให�ประชาชนทราบ (website , facebook , line , บอรHดประชาสัมพันธH)  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
            ป;จจุบัน ป;ญหาการทุจริตในภาคส*วนต*างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พลเอก
ประยุทธH จันทรHโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห*งชาติ จึงได�มีคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแห*งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได�กําหนดให�ทุก
ส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ โดยมุ*งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส*งเสริมการ
มีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนในการตรวจสอบ เฝDาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� การมี
ส*วนร*วมจากภาคประชาชนจะเป3นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อนและแก�ไขป;ญหาการทุจริตให�ลดลง ท้ังนี้การ
สร�างจิตสํานึกและความตระหนักรู�แก*ประชาชนในเรื่องการปDองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตในกรณีศึกษาต*างๆ ซ่ึงจะนําไปสู*การปDองกันและปราบปรามการทุจริตอย*าง
ยั่งยืน  
๓. วัตถุประสงค  
             ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนเกิดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต  
             ๓.๒เพ่ือให�ประชาชนเกิดจิตสานึกและมีส*วนร*วมในการปDองกันการทุจริต  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
              ประชาชนเกิดความตระหนักรู�ในเรื่องของการปDองกันและปราบปรามการทุจริต จนเกิดเป3นความ
ร*วมมือ ซ่ึงจะนาไปสู*การแก�ไขป;ญหาการทุจริต  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
              พ้ืนท่ีภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
              นําข�อมูลเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต เช*น ข�อมูลจาก สํานักงาน ป.ป.ช. และ คํา
พิพากษาในคดีเก่ียวกับการทุจริตเผยแพร*ผ*านทาง website , facebook , line และบอรHดประชาสัมพันธH  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
              ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
              - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
              สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
              ๑o.๑ ร�อยละของช*องทางการสื่อสารท่ีสามารถเผยแพร*ข�อมูลได� : ร�อยละ ๑oo  
              ๑o.๒ ประชาชนเกิดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริตและเกิด           
จิตสํานึกและมีส*วนร*วมในการปูองกันการทุจริต 

 



-๑๘- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในเขต อบต.บัวค�อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให�ความสําคัญเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู� การปลูกฝ;งคุณธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคHตามหลักสูตร เนื่องจากสังคมป;จจุบันมีความจาเป3นอย*างยิ่งท่ีผู�มีส*วนเก่ียวข�องใน
การจัดการศึกษาจะต�องปลูกฝ;งคุณธรรม จริยธรรม และค*านิยม อันดีงาม ให�เด็กและเยาวชนซ่ึงเป3นอนาคต    
                คณะผู�บริหารองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในท�องถ่ินเป3นอย*างดี และกําหนดนโยบายด�านการจัดการศึกษา
สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห*งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยให�สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู�ส*งเสริมการพัฒนานักเรียนให�
เป3นมนุษยHท่ีสมบูรณHท้ังร*างกาย จิตใจ สติป;ญญา มีความรู� คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต 
ให�สามารถอยู*ร*วมกับผู�อ่ืนได�อย*างเป3นสุข 
                  กองการศึกษาดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู�บริหาร อบต.บัวค�อ โดยกําหนดจัดโครงการจัด
กิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัด อบต.บัวค�อ ข้ึน โดยให�นักเรียนทําความดีและได�บันทึกลงในสมุด
ธนาคารความดีของตนเอง ท้ังนี้จากการติดตามประเมินผลพบว*านักเรียนมีความประพฤติเป3นท่ีน*าพอใจอีกท้ัง
มีจํานวนนักเรียนท่ีได�รับคัดเลือกเป3นนักเรียนท่ีบันทึกความดีดีเด*นเพ่ิมข้ึนอย*างต*อเนื่อง คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ จึงกําหนดจัดกิจกรรมยกย*องความดีแก*นักเรียนท่ีได�รับการคัดเลือกเป3น ผู�บันทึกความดี
ดีเด*น โดยการมอบรางวัลเป3นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให�แก*นักเรียนเพ่ือเป3นการส*งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและประกาศเกียรติคุณแก*นักเรียนท่ีบันทึกความดีดีเด*นประจาปkการศึกษา เพ่ือให�นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและเป3นการเสริมสร�างแรงจูงใจให�แก*นักเรียนได�ประพฤติตนเป3นคนดีปฏิบัติตัวตามลักษณะอันพึง
ประสงคHของโรงเรียน อีกท้ังเป3นแบบอย*างท่ีดีแก*เพ่ือนนักเรียนตลอดจนผู�ปกครองนักเรียนได�มีความภูมิใจใน
บุตรหลานของตน และให�การสนับสนุนในการทาความดีอย*างต*อเนื่อง เป3นประโยชนHในการสร�างครอบครัว ให�
อบอุ*นมีความสุขท่ียั่งยืนส*งผลดีต*อชื่อเสียงของโรงเรียน ชุมชน และองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ต*อไป  
๓. วัตถุประสงค  
                ๓.๑  เพ่ือเสริมสร�างขวัญกําลังใจโดยการยกย*องเชิดชูเกียรติให�แก*นักเรียนท่ีทําความดี  
                ๓.๒  เพ่ือให�นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคHและเป3นแบบอย*างท่ีดี  
                ๓.๓  เพ่ือเป3นการประชาสัมพันธHด�านการส*งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก*นักเรียน 
               ๓.๔   เพ่ือให�ผู�ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของ 
                       โรงเรียน 
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ  
              ๔.๑ นักเรียนโรงเรียนในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�องเข�าร*วมโครงการทุกคน  
              ๔.๒ นักเรียนได�รับการคัดเลือกเป3นผู�มีพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม จํานวน ๘๐ คน  
              ๔.๓ นักเรียนได�รับการคัดเลือกเป3นผู�มีพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมดีเด*น จํานวน ๑๖๐ คน  
เชิงคุณภาพ  
              นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.บัวค�อ รู�สึกภาคภูมิใจและมีขวัญกาลังใจในการประพฤติปฏิบัติตน
เป3นคนดีมีจิตสํานึกท่ีดีต*อตนเองและผู�อ่ืน 



-๑๙- 

๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           โรงเรียนในเขต อบต.บัวค�อ ท้ัง ๔ โรงเรียน  
6. วิธีดําเนินการ  
         ๖.๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
         ๖.๒ เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
         ๖.๓ ประชุมผู�รับผิดชอบโครงการท้ัง ๔ โรงเรียน เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  
         ๖.๔ โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรม “ธนาคารความดี” และติดตามการดําเนินงานอย*างต*อเนื่อง  
         ๖.๕ คัดเลือกนักเรียนบันทึกความดี ระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด*น ท้ัง ๔ โรงเรียน  
         ๖.๖ ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ�างตามข้ันตอนพัสดุ  
         ๖.๗ ดําเนินการของรางวัลและเกียรติบัตรยกย*องความดีแก*นักเรียนท่ีได�รับคัดเลือกตามหลักเกณฑH  
         ๖.๘ ประเมินผลและสรุปผลงานเป3นรูปเล*มรายงานผู�บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
        เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
       ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
       ๑o.๑ จํานวนครั้งท่ีจัด : ปkละ ๑ ครั้ง  
      ๑o.๒ นักเรียนได�รับการปลูกฝ;งค*านิยม การปฏิบัติตนเป3นคนดี มีความซ่ือสัตยHสุจริตเป3นพลังขับเคลื่อน 
      สังคมไทยในอนาคต 

 

 

 

 
 



-๒o- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู*สถานศึกษาและ
ศูนยHพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                  กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖o-๒๕๖๔) และ
กรอบแนวทางการดําเนินแผนยุทธศาสตรHชาติ ๒o ปk และแผนพัฒนาการศึกษาแห*งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๗๔) 
จะเป3นกรอบการพัฒนาการศึกษาระยะยาวสําหรับหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา ซ่ึงจะนําไปเป3นกรอบ
การพัฒนาพลเมืองทุกช*วงวัย โดยจุดมุ*งหมายท่ีสําคัญของแผน คือ การมุ*งเน�นการประกันโอกาส และความ
เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสร�างงาน
ได� ภายใต�บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมและความคิด
สร�างสรรคH รวมท้ังมีความเป3นพลวัตภายใต�สังคมแห*งป;ญญา สังคมแห*งการเรียนรู� และการสร�าง
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต*อการเรียนรู� เพ่ือให�พลเมืองสามารถแสวงหาความรู�และเรียนรู�ได�ด�วยตนเองอย*าง
ต*อเนื่องตลอดชีวิต และเพ่ือให�ประเทศไทยก�าวข�ามประเทศท่ีมีรายได�ปานกลางไปสู*ประเทศท่ีพัฒนาแล�วในอีก 
๑๕ ปkข�างหน�า  
                 ป;จจุบันทุกฝ:ายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาได�ให�ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู�ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสถานศึกษาซ่ึงเป3นหน*วยงานท่ีมีบทบาทใกล�ชิดผู�เรียนมากท่ีสุดใน
การปลูกฝ;งแนวคิด โดยการบูรณาการสอดแทรกองคHความรู�ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงใน
แผนการจัดการเรียนรู�ของท้ัง ๘ กลุ*มสาระการเรียนรู� ซ่ึงเป3นการจัดประสบการณHตรงให�แก*ผู�เรียน โดยผู�เรียน
จะได�ศึกษาเรียนรู�และปฏิบัติจริงอย*างเป3นรูปธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลสู*ครอบครัว ชุมชน และสังคมอัน
จะนาไปสู*ความยั่งยืนของประเทศชาติต*อไป  
๓. วัตถุประสงค  
                 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาให�นักเรียน ครู ผู�บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                 ๓.๒ เพ่ือส*งเสริมให�นักเรียน ครู ผู�บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตHใช�ในชีวิตประจําวัน และขยายผลสู*ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
                 ๓.๓ เพ่ือส*งเสริมให�สถานศึกษาสามารถสร�างชิ้นงานเป3นนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
       เชิงปริมาณ  
                -สถานศึกษา และศูนยHพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บัวค�อ สามารถบูรณาการหลักสูตร  
                และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได�ท้ัง ๖ แห*ง  
       เชิงคุณภาพ  
               -นักเรียน ครู ผู�บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษามีองคHความรู�เก่ียวกับหลักปรัชญา  
                ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลสู*ครอบครัว ชุมชน และสังคมได�อย*างมีประสิทธิภาพ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
               ณ สถานศึกษาในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  

 



-๒๑- 

๖. วิธีดําเนินการ  
           ๖.๑ แต*งต้ังคาสั่งผู�รับผิดชอบ เพ่ือมอบหมายงาน  
           ๖.๒ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๓ให�ความรู�เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก*นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
          ๖.๔จัดกระบวนการเรียนรู�โดยบูรณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ          
          เศรษฐกิจพอเพียง ท้ัง 8 กลุ*มสาระการเรียนรู�ในทุกระดับชั้น  
          ๖.๕สร�างเครือข*ายครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือรับผิดชอบหน�าท่ีตามคําสั่งมอบหมายงาน  
          ๖.๖ ดําเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๗ติดตาม ประเมินผลโครงการ  
         ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
         ตลอดปkงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
        สถานศึกษาท้ังสิ้นจํานวน ๖ แห*งๆ ละ ๑o,ooo บาท เป3นเงิน ๖o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
       กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บัวค�อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
       ๑o.๑ ร�อยละของสถานศึกษา และศูนยHพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บัวค�อ สามารถบูรณาการ      
       หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ร�อยละ ๑oo 
       ๑o.๒ สถานศึกษา และศูนยHพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บัวค�อ สามารถสร�างชิ้นงานเป3นนวัตกรรม  

จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได�ท้ัง ๖ แห*ง 

 

 

 

 



-๒๒- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการมีส*วนร*วมของผู�บริหารท�องถ่ินในกิจกรรมด�านต*างๆ เช*น 
การทําตัวเป3นแบบอย*างท่ีดี การเป3นประธาน/ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปJดรับฟ;งความคิดเห็นจากทุกภาค
ส*วน เป3นต�น  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
              ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทายุทธศาสตรHชาติว*าด�วยการปDองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ซ่ึงมุ*งสู*การเป3นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป3นสังคมมิติ
ใหม*ท่ีประชาชน ไม*เพิกเฉยต*อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร*วมมือจากฝ:ายการเมือง หน*วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษHรักษาผลประโยชนHของชาติและประชาชน โดยกําหนดวิสัยทัศนH “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”  
             ท้ังนี้ องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินเป3นหน*วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรHชาติ 
เป3นหน*วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง 
ท่ีมุ*งเน�นการกระจายอํานาจจากส*วนกลางลงสู*ท�องถ่ินและเป3นกลไกหนึ่งในการส*งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป3นหน*วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนHของ
ประชาชนในท�องถ่ิน ถือเป3นกลไกสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงนาไปสู*การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคHกร
ปกครองส*วนท�องถ่ินปราศจากการทุจริต นําเงินทุกบาททุกสตางคHมาพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือ
ประโยชนHสุขของประชาชนอย*างแท�จริง ประเทศชาติจึงจะเจริญก�าวหน�าทัดเทียมนานาประเทศ ในการนี้ 
ผู�บริหารองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินจําเป3นต�องให�ความสําคัญและแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต*อต�าน
การทุจริตให�เห็นชัดเจนและเป3นรูปธรรม  
๓. วัตถุประสงค  
           เพ่ือเป3นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู�บริหารองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ในการต*อต�าน 
           การทุจริตให�เห็นชัดเจนและเป3นรูปธรรม  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
           ผู�บริหารองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
          ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ และตามสถานท่ีซ่ึงจัดกิจกรรม  
๖. วิธีดําเนินการ  
         ๖.๑ รวบรวมจํานวนกิจกรรมของผู�บริหารซ่ึงเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังหมด  
         ๖.๒ จัดทําสถิติการเข�าร*วมกิจกรรมเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริตของผู�บริหาร  
         ๖.๓จัดทํารายงานผลการเข�าร*วมกิจกรรมเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริตของผู�บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
         ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ   - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
         สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๑o.๑ ร�อยละของจํานวนการเข�าร*วมกิจกรรมเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริตของ 
         ผู�บริหาร : ร�อยละ 80  



-๒๓- 
 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมประชาสัมพันธHความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร�างมาตรฐานความโปร*งใส เช*น กฎหมาย/ระเบียบข�อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข�อมูล
ข*าวสาร ให�บุคลากรขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
               ป;จจุบันป;ญหาการทุจริตในภาคส*วนต*างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พลเอก
ประยุทธH จันทรHโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห*งชาติ จึงได�มีคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห*งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได�กําหนดให�ทุก
ส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ โดยมุ*งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส*งเสริมการ
มีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนในการตรวจสอบ เฝDาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� รวมถึง
การมีส*วนร*วมจากภาคประชาชนจะเป3นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อนและแก�ไขป;ญหาการทุจริตให�ลดลงได�  
ท้ังนี้ กิจกรรมการประชาสัมพันธHความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต การสร�าง
มาตรฐานความโปร*งใส เช*น กฎหมาย/ระเบียบข�อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข�อมูลข*าวสาร ให�บุคลากรของ อบต. 
บัวค�อ จะเป3นส*วนหนึ่งในการช*วยสร�างความโปร*งใสในการปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  
             เพ่ือให�บุคลากรของ อบต.บัวค�อ มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร�างมาตรฐานความโปร*งใส สร�างความโปร*งใสในการปฏิบัติราชการ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
            บุคลากรขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           สํานักงานองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
          ประชาสัมพันธHความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต การสร�างมาตรฐาน
ความโปร*งใส เช*น กฎหมาย/ระเบียบข�อบังคับ/วิธีการปฏิบติัข�อมูลข*าวสาร ผ*านทางเว็บไซตHและบอรHด
ประชาสัมพันธHแก*บุคลากรขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
                - 
๙. ผู=รับผิดชอบ สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
      ๑o.๑ ร�อยละของจํานวนช*องทางท่ีสามารถเผยแพร*ข�อมูลได� : ร�อยละ ๑oo  
      ๑o.๒ บุคลากรของ อบต.บัวค�อ มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการปDองกันและปราบปรามการทุจริต การ 
      สร�างมาตรฐานความโปร*งใสมากยิ่งข้ึน  
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ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการรวมพลังสร�างองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ สีขาว 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                ป;จจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป3นป;ญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและระดับท�องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาล
ภายใต�การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห*งชาติ คสช. ได�ให�ความสําคัญและมีการปราบปรามอย*าง
จริงจัง เป3นรูปธรรม เช*น การออกกฎหมายท่ีมีมาตรการและบทลงโทษท่ีรุนแรงต*อผู�กระทาความผิดในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ังในส*วนของข�าราชการประจํา ข�าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข�ามา
ร*วมงานกับภาครัฐ เนื่องจากป;ญหาดังกล*าวได�สร�างความเสียหายอย*างร�ายแรงต*อระบบราชการไทย ส*งผล
กระทบต*อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  
                เหตุผลสําคัญท่ีทําให�ป;ญหาการทุจริตยังมิได�ลดน�อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส*วนใหญ*ยังมี
วัฒนธรรมและค*านิยมท่ีต�องการความสะดวกสบาย ยกย*องคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภHท่ีอยู*คู*
กับสังคมไทยมาเป3นเวลานาน ประกอบกับ ป;ญหาความล*าช�าและความโปร*งใสในการให�บริการของภาครัฐ 
รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายท่ีเคร*งครัดและมีประสิทธิภาพ ป;ญหา
เหล*านี้เป3นป;ญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเป3นป;จจัยท่ีเอ้ือต*อการทุจริตเป3นอย*างมาก ป;จจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเป3นวัฎจักรและเครือข*ายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอย*างเป3นระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกต*างและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต*อตําแหน*งหน�าท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล�วนแต*มีเจ�าหน�าท่ีของรัฐเข�าไปมีส*วนเก่ียวข�อง และจากป;ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปk ๒๕๔o ส*งผลให� IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงิน
ระหว*างประเทศต�องเข�ามาเก่ียวข�องกับการบริหารด�านการเงิน ซ่ึงเป3นสาเหตุให�ประเทศไทยต�องนาหลักเกณฑH
การบริหารจัดการท่ีดี เข�ามาใช�เป3นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร*งใส หลักความคุ�มค*า หลักการมีส*วนร*วม และหลักความรับผิดชอบ  
                อบต.บัวค�อ เป3นองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีได�ให�ความสําคัญต*อป;ญหาดังกล*าว จึงได�กําหนด
จัดโครงการรวมพลังสร�าง อบต.บัวค�อ สีขาว ซ่ึงเป3นโครงการท่ีตอบสนองต*อหลักเกณฑHการบริหารจัดการท่ีดี 
เพ่ือให�เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนHต*อประชาชนในท�องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค  
               ๓.๑ เพ่ือเสริมสร�างพฤติกรรมและวิธีการทางานท่ีสุจริต โปร*งใสของผู�บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานของ อบต.บัวค�อ และเป3นข�าราชการท�องถ่ินไทยใสสะอาด  
               ๓.๒ เพ่ือเสริมสร�างให�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ อบต.บัวค�อ มีจิตสํานึก ค*านิยมและ
วัฒนธรรม เรื่อง ความซ่ือสัตยH สุจริต มุ*งม่ันทางานอย*างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
                ๓.๓ เพ่ือหาแนวทาง ประสานความร*วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข�ามามีส*วนร*วม
ในการปDองกัน ปราบปรามการทุจริต อันนาไปสู*การเสริมสร�างความเข�มแข็งในการปDองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย*างยั่งยืน เกิดภาพลักษณHท่ีดีต*อองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
               ๔.๑ ผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค�อ  
               ๔.๒ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตตําบลบัวค�อ 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
           ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาการอนุมัติ  
           ๖.๒ เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
           ๖.๓ ประสานงานกลุ*มเปDาหมาย  
           ๖.๔ ดําเนินงานตามโครงการ  
           ๖.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
           ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
           ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
           สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
          ๑o.๑ ร�อยละของจํานวนผู�เข�ารับการอบรมท่ีผ*านการประเมินความรู� : ร�อยละ ๘o 
          ๑o.๑ ผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.บัวค�อ มีจิตสานึก ค*านิยม     
          และวัฒนธรรม เรื่อง ความซ่ือสัตยH สุจริต มุ*งม่ันทางานอย*างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี 
          พฤติกรรมและวิธีการทางานท่ีสุจริต โปร*งใส  
          ๑o.๑ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขต อบต.บัวค�อ มีส*วนร*วมในการปDองกัน  
          ปราบปรามการทุจริต อันนาไปสู*การเสริมสร�างความเข�มแข็งในการปDองกันและปราบปรามการทุจริต 
          อย*างยั่งยืน 
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ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดทําหลักเกณฑHวิธีการรับฟ;งข�อร�องเรียน/ร�องทุกขH  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
               พระราชกฤษฎีกาว*าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได�กําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ*งให�เกิดประโยชนHสุขแก*ประชาชน โดยยึดประชาชนเป3นศูนยHกลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนให�เกิดความผาสุกและความเป3นอยู*ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต*องานบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค*าในการให�บริการ ไม*มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป3น มีการปรับปรุง
ภารกิจให�ทันต*อสถานการณH ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ 
และมีการประเมินผลการให�บริการอย*างสมํ่าเสมอ  
               เพ่ือให�การบริหารระบบราชการเป3นไปด�วยความถูกต�อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู*กับการพัฒนา
บําบัดทุกขH บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก�ไขป;ญหาความเดือดร�อนของประชาชน ได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
ด�วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย*างเป3นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือรับแจ�งเบาะแสการทุจริตหรือไม*ได�รับความเป3น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี สํานักปลัดฯจึงจัดทําหลักเกณฑHวิธีการรับฟ;งข�อร�องเรียนรับเรื่องราวร�อง
ทุกขHข้ึน ซ่ึงในกรณีการร�องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว�เป3นความลับและปกปJดชื่อ      
ผู�ร�องเรียน เพ่ือมิให�ผู�ร�องเรียนได�รับผลกระทบและได�รับความเดือดร�อนจากการร�องเรียน  
๓. วัตถุประสงค  
              ๓.๑ เพ่ือให�การดําเนินงานจัดการข�อร�องเรียน/ร�องทุกขHของศูนยHรับเรื่องราวร�องทุกขH อบต.บัวค�อ 
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป3นมาตรฐานเดียวกัน  
              ๓.๒ เพ่ือให�ม่ันใจว*าได�มีการปฏิบัติตามข�อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑHเก่ียวกับการจัดการข�อ
ร�องเรียน/ร�องทุกขHท่ีกําหนดไว�อย*างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
              ประชาชนท่ัวไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
              ต้ังอยู* ณ สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
             ๖.๑จัดต้ังศูนยH / จุดรับข�อร�องเรียน / ร�องทุกขHของประชาชน  
             ๖.๒ จัดทําคําสั่งแต*งต้ังเจ�าหน�าท่ีประจําศูนยH  
             ๖.๓ แจ�งผู�รับผิดชอบตามคําสั่ง อบต.บัวค�อ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
              ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
               - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
             เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องราวร�องทุกขH สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
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๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๑o.๑ การดําเนินงานจัดการข�อร�องเรียน/ร�องทุกขH อบต.บัวค�อ มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป3นมาตรฐานเดียวกัน  
๑o.๒ การปฏิบัติตามข�อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑHเก่ียวกับการจัดการข�อร�องเรียน/ร�องทุกขHท่ีกําหนดไว�
อย*างสมํ่าาเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๘- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดการและแจ�งผลข�อร�องเรียน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                 พระราชกฤษฎีกาว*าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖          
ได�กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ*งให�เกิดประโยชนHสุขแก*ประชาชน โดยยึดประชาชนเป3นศูนยHกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนให�เกิดความผาสุกและความเป3นอยู*ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต*อ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค*าในการให�บริการ ไม*มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป3น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให�ทันต*อสถานการณH ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความ
ต�องการ และมีการประเมินผลการให�บริการอย*างสมํ่าเสมอ  
               เพ่ือให�การบริหารระบบราชการเป3นไปด�วยความถูกต�อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู*กับการพัฒนา
บําบัดทุกขH บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก�ไขป;ญหาความเดือดร�อนของประชาชน ได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
ด�วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย*างเป3นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือรับแจ�งเบาะแสการทุจริตหรือไม*ได�รับความเป3น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี สานักปลัดฯจึงจัดทําการจัดการและแจ�งผลรับข�อร�องเรียนข้ึน ซ่ึงใน
กรณีการร�องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว�เป3นความลับและปกปJดชื่อผู�ร�องเรียน เพ่ือมิให�
ผู�ร�องเรียนได�รับผลกระทบและได�รับความเดือดร�อนจากการร�องเรียน  
๓. วัตถุประสงค  
               ๓.๑ เพ่ือให�การดําเนินการแก�ไขข�อร�องเรียน/ร�องทุกขHให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
               ๓.๒ เพ่ือให�กรณีได�รับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขHดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส*งเรื่องให� 
               หน*วยงาน ท่ีเก่ียวข�อง แจ�งไปยังผู�ร�องเรียนภายใน ๑๕ วันทําการ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
               ประชาชนท่ัวไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
              ต้ังอยู* ณ สานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
              ๖.๑ รับ-ส*ง เรื่องร�องเรียนไปยังหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องภายใน ๑ วันทําการ  
              ๖.๒ แจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบ ภายใน ๒ วันทําการจากท่ีได�รับเรื่อง  
              ๖.๓ ติดตามและแจ�งให�ผู�ร�องเรียนทราบผลการดําเนินการภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต*ได�รับเรื่อง  
              ๖.๔ กรณีไม*แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ จะติดตามจากหน*วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการแจ�งผู� 
              ร�องเรียนให�ทราบทุก ๑๕ วันทําการ จนแล�วเสรจ็  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
             ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
              - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
           เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องราวร�องทุกขH สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 

 



-๒๙- 

๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
           ๑o.๑ การดําเนินการแก�ไขข�อร�องเรียน/ร�องทุกขHให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
          ๑o.๒  เรื่องร�องเรียน/ร�องทุกขHดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส*งเรื่องให�หน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง แจ�ง  

ไปยังผู�ร�องเรียนภายใน ๑๕ วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



-๓o- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารของ อบต.บัวค�อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                    ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o กําหนดให�หน*วยงานของรัฐ
จะต�องเปJดเผยข�อมูลข*าวสารให�ประชาชนได�รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณHท่ีจะเข�าถึงและรับรู� 
เพ่ือท่ีจะสามารถแสดงความคิดเห็นอันเป3นการตรวจสอบการใช�อํานาจของภาครัฐอย*างเป3นรูปธรรม อบต.   
บัวค�อ ในฐานะหน*วยงานท�องถ่ินท่ีมีหน�าท่ีในการให�บริการประชาชน โดยบริหารจัดการ ตามนโยบายของคณะ
ผู�บริหารท่ีมุ*งเน�นการบริหารงานด�วยความโปร*งใส ตรวจสอบได� และสอดคล�อง สมดุลกับนโยบายใน
ระดับประเทศ  
                   ดังนั้น การเปJดเผยข�อมูลข*าวสารของ อบต.บัวค�อ ผ*านทางเอกสาร เพ่ือการประชาสัมพันธH
ภายใต�ชื่อ“นางฟDาสาร” จึงเป3นอีกช*องทางหนึ่งในการนาเสนอข�อมูลข*าวสารสู*ประชาชน อาทิ นโยบาย 
งบประมาณการจัดซ้ือ –จัดจ�าง โครงการ กิจกรรม และผลงานในด�านต*าง ๆ เป3นต�น ซ่ึงข*าวสารท่ีเผยแพร*ออก
สู*ประชาชน ต�องการมุ*งเน�นให�เกิดความเข�าใจท่ีถูกต�อง พร�อมท้ังเปJดโอกาสให�ประชาชน เข�ามามีส*วนร*วมคิด 
ร*วมทํา ร*วมแก�ไขป;ญหา และร*วมเสนอแนะผ*านทางคอลัมนHต*าง ๆ ภายในเล*ม จึงนับได�ว*าเป3นช*องทางการ
เผยแพร*ประชาสัมพันธHข�อมูลข*าวสารของ อบต.บัวค�อ ท่ีมีประสิทธิภาพอีกช*องทางหนึ่ง  
๓. วัตถุประสงค  
                ๓.๑ เพ่ือใช�ในการเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารของ อบต.บัวค�อ ให�ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข*าวสาร 
ความเคลื่อนไหว การดําเนินงานของ อบต.บัวค�อ อาทิ กิจกรรม ผลการดําเนินการโครงการต*างๆท่ีเป3น
ประโยชนHต*อสาธารณชน  
                ๓.๒ เพ่ือก*อให�เกิดความเข�าใจท่ีดีกับองคHกรและประชาชน อันจะนามาซ่ึงความร*วมมือของ
ประชาชน  
                ๓.๓ เพ่ือประชาสัมพันธHข*าวสารการประกวดราคา บทความด�านวิชาการ ข�อกฎหมายและอ่ืนๆ ท่ี
ประชาชนควรรู�  
                ๓.๔ เพ่ือเป3นช*องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู�บริหาร พนักงานและ
ประชาชนผ*านทางคอลัมนHต*าง ๆ   
                ๓.๕ เพ่ือแจกจ*ายให�กับหน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตําบลบัวค�อ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
                จัดพิมพHเอกสารประชาสัมพันธH“นางฟDาสาร”เพ่ือเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของ อบต.บัวค�อ ให�ประชาชนในเขต อบต.บัวค�อได�รับทราบ โดยผลิต ๒ เดือน ต*อครั้ง 
ๆ ละ ๑,๐๐๐ ฉบับ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
              ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
            ๖.๑ นําเสนอโครงการ  
            ๖.๒ จัดประชุมคณะทางานพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพิมพH  
           ๖.๓ จัดส*งงานพัสดุฯ กองคลัง ดําเนินการตามระเบียบ  
           ๖.๔จ�างเหมาบริษัท/ห�าง ผลิตเอกสารเผยแพร*เพ่ือการประชาสัมพันธH  
           ๖.๕ ดําเนินการแจกจ*ายเอกสารตามกลุ*มเปDาหมาย  



 

-๓๑- 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
             ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             ๑o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
            สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
        ๑o.๑ ร�อยละของความพึงพอใจของผู�ได�รับเอกสาร : ร�อยละ ๘o 
        ๑o.๒ ประชาชนได�รับข*าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุ�นเพ่ือมีส*วนร*วมในการพัฒนาตําบลมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 
 

 



-๓๒- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทําวารสารชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o กําหนดให�หน*วยงานของรัฐจะต�อง
เปJดเผยข�อมูลข*าวสารให�ประชาชนได�รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณHท่ีจะเข�าถึงและรับรู� เพ่ือท่ีจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป3นการตรวจสอบการใช�อํานาจของภาครัฐอย*างเป3นรูปธรรม อบต.บัวค�อ       
ในฐานะหน*วยงานท�องถ่ินท่ีมีหน�าท่ีในการให�บริการประชาชน โดยบริหารจัดการตามนโยบายของคณะ
ผู�บริหารท่ีมุ*งเน�นการบริหารงานด�วยความโปร*งใส ตรวจสอบได� และสอดคล�องสมดุลกับนโยบาย 
               ดังนั้น การเปJดเผยข�อมูลข*าวสารของชุมชนต*างๆ ท่ีได�ดําเนินการร*วมกับ อบต.บัวค�อ ผ*านทาง
เอกสาร เพ่ือการประชาสัมพันธHภายใต�ชื่อ “วารสารชุมชน อบต.บัวค�อ” จึงเป3นอีกช*องทางหนึ่งในการนาเสนอ
ข�อมูลข*าวสารของชุมชนต*างๆ สู*ประชาชน อาทิ ระเบียบต*างๆ และโครงสร�างของคณะกรรมการบริหารชุมชน 
โครงการกิจกรรม และผลงานในด�านต*างๆของชุมชนร*วมกับ อบต.บัวค�อ เป3นต�น ซ่ึงข*าวสารท่ีเผยแพร*ออกสู*
ประชาชนต�องการมุ*งเน�นให�เกิดความเข�าใจท่ีถูกต�อง พร�อมท้ังเปJดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส*วนร*วมคิด  
ร*วมทํา ร*วมแก�ไขป;ญหา และร*วมเสนอแนะผ*านทางคอลัมนHต*างๆภายในเล*ม จึงนับได�ว*าเป3นช*องทางการ
เผยแพร*ประชาสัมพันธHข�อมูลข*าวสารของ อบต.บัวค�อ ท่ีมีประสิทธิภาพอีกช*องทางหนึ่ง  
๓. วัตถุประสงค  
             ๓.๑ เพ่ือใช�ในการเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารของชุมชนต*างๆในเขตตําบลบัวค�อ ให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูลข*าวสาร ความเคลื่อนไหว การดําเนินงานของชุมชนต*างๆในเขต อบต.บัวค�อ อาทิ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงานโครงการต*างๆ ท่ีเป3นประโยชนHต*อสาธารณชน  
             ๓.๒ เพ่ือก*อให�เกิดความเข�าใจท่ีดีกับองคHกรและประชาชน อันจะนามาซ่ึงความร*วมมือของ
ประชาชน  
             ๓.๓ เพ่ือประชาสัมพันธHข*าวสารต*างๆของ อบต.บัวค�อรวมถึงข�อกฎหมายและอ่ืนๆท่ีประชาชนควรรู�  
             ๓.๔ เพ่ือเป3นช*องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู�บริหาร พนักงานและ
ประชาชนผ*านทางคอลัมนHต*างๆภายในเล*ม  
             ๓.๕ เพ่ือแจกจ*ายให�กับหน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในเขตตําบล 
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
             จัดทําวารสารชุมชน ๖ เดือน ต*อ ๑ ครั้ง จํานวนครั้งละ ๑,ooo ฉบับ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
             ชุมชนท้ัง ๑o หมู*บ�าน ในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๖. วิธีดําเนินการ  
             ๖.๑ นําเสนอโครงการ  
             ๖.๒ จัดประชุมคณะทางานพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพิมพH  
             ๖.๓ จัดส*งฝ:ายพัสดุฯ กองคลัง ดําเนินการตามระเบียบฯ  
             ๖.๔ จ�างเหมาบริษัท/ห�าง ผลิตเอกสารเผยแพร*เพ่ือการประชาสัมพันธH  
             ๖.๕ จัดประชุมคณะทํางานร*วมพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบ  
             ๖.๖ ดําเนินการแจกจ*ายเอกสารตามกลุ*มเปDาหมาย  
             ๖.๗ ประเมินผลโครงการ 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
                เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
                ๒o,ooo บาท  
9. ผู=รับผิดชอบ  
                สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
               ๑o.๑  จํานวนครั้งท่ีจัดทาวารสาร : ๒ ครั้งต*อปk  
               ๑o.๒  ประชาชนได�รับข*าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุ�นเพ่ือมีส*วนร*วมในการพัฒนาตําบล 
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ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการนักข*าวชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                ตามรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖o มาตรา ๕๙ บัญญัติว*า "รัฐต�องเปJดเผยข�อมูล
หรือข*าวสารสาธารณะในครอบครองของหน*วยงานของรัฐท่ีมิใช*ข�อมูลเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐหรือเป3น
ความลับของราชการท่ีกฎหมายบัญญัติ และต�องจัดให�ประชาชนเข�าถึงเข�าถึงข�อมูลหรือข*าวสารดังกล*าวได�
โดยสะดวก” และตามพระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o กล*าวว*า ในระบอบประชาธิปไตย 
การให�ประชาชนมีโอกาสกว�างขวางในการได�รับข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต*างๆของรัฐเป3น
สิ่งจําเป3น ประชาชนมีสิทธิได�รู�ข�อมูลข*าวสารของราชการ โดยมีข�อยกเว�นอันไม*ต�องเปJดเผยท่ีแจ�งชัดและจํากัด
เฉพาะข�อมูลข*าวสารท่ีหากเปJดเผยแล�วจะเกิดความเสียหายต*อประเทศชาติหรือต*อประโยชนHท่ีสําคัญของ
เอกชน ท้ังนี้เพ่ือให�ประชาชนมีโอกาสรู�ถึงสิทธิหน�าท่ีของตนอย*างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะปกป;กรักษาประโยชนHของตน
ประการหนึ่งกับสมควรคุ�มครองสิทธิส*วนบุคคลในส*วนท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลข*าวสารของราชการไปพร�อม อีก
ประการหนึ่ง  
              ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงให�ความสําคัญในการปDองกันและปราบปรามการทุจริต โดยให�
หน*วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานท่ีโปร*งใส มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานได�ทุกข้ันตอน รวมถึงการรับ
ฟ;งความคิดเห็นของประชาชน โดยแต*ละกระบวนการคือการมีส*วนร*วมจากภาคประชาชน ซ่ึงการมีส*วนร*วม
นั้น ต�องอาศัยข�อมูลสาหรับประกอบการคิดวิเคราะหH นักข*าวชุมชน จะเป3นผู�ติดตามการดําเนินงานในด�าน
ต*างๆของ อบต.บัวค�อ และนําไปสื่อสารให�แก*ประชาชนในระดับพ้ืนท่ี ทําให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลต*างๆ 
ซ่ึงจะนําไปสู*การพัฒนาแบบมีส*วนร*วมระหว*าง อบต.บัวค�อ และภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค  
             ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบการดําเนินงาน ของ อบต.บัวค�อ อย*างท่ัวถึง กว�างขวาง รวดเร็ว  
             ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการดําเนินงานของ อบต. ซ่ึงนําไปสู*การพัฒนาแบบมีส*วนร*วม  
                  ระหว*าง อบต.บัวค�อและภาคประชาชน  
             ๓.๓ เพ่ือสร�างเครือข*ายชุมชนติดตามการดําเนินงานของ อบตบัวค�อ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
             ๔.๑ ผู�บริหาร สมาชิกฯ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง  
             ๔.๒ ตัวแทนชุมชน ผู�นาชุมชน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
            ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
            ๖.๒ เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
            ๖.๓ ประสานงานกลุ*มเปDาหมาย  
            ๖.๔ ดําเนินงานตามโครงการ  
            ๖.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
            ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณดําเนินการ  
            ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
            สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
            ๑o.๑ ร�อยละของจานวนชุมชนท่ีเข�าร*วมโครงการ : ร�อยละ ๑oo  
          ๑o.๒ ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข*าวสารของ อบต.บัวค�อ อย*างท่ัวถึงและรวดเร็ว และมีโอกาสเข�ามา

มีส*วนร*วมในการร*วมคิด ร*วมทํา ร*วมรับรู� ร*วมตัดสินใจเพ่ิมมากข้ึน 
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ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทํารายงานประจําปk  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                 การบริหารงานในยุคป;จจุบัน หน*วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จําเป3นต�องให�ความสําคัญต*อการ
บริหารงาน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การจัดทํารายงานประจําปkของ อบต.บัวค�อ ก็เพ่ือสนองต*อการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในหลักของการมีส*วนร*วม ความโปร*งใส และตรวจสอบได� เพ่ือให�ประชาชน
และองคHกรต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบข�อมูลข*าวสารและผลการดําเนินงานของผู�บริหารในรอบปkงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก*อให�เกิดภาพลักษณHท่ีดีต*อองคHกร และเป3นการสื่อสารความเข�าใจระหว*าง อบต.บัวค�อ กับ
ประชาชนในการประชาสัมพันธHข�อมูลข*าวสารขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๓. วัตถุประสงค  
                ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนและหน*วยงานอ่ืนๆ ได�รับทราบข�อมูลข*าวสารและผลการดําเนินงานในรอบ
ปkงบประมาณ  
                ๓.๒ เพ่ือเป3นเอกสารเผยแพร*ประชาสัมพันธHผลงานของ อบต.บัวค�อในภาพรวมขององคHกร  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
               จัดพิมพHรายงานประจาปk เพ่ือเผยแพร*ประชาสัมพันธHผลการดําเนินงานของ อบต.บัวค�อในรอบ
ปkงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จํานวน ๒oo เล*ม  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
              องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๖. วิธีดําเนินการ  
             ๖.๑ นําเสนอขออนุมัติโครงการ  
             ๖.๒ จัดส*งงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือดําเนินการประกาศสอบราคาตามระเบียบฯ เพ่ือหาผู�ว*าจ�างในการ  
                   ผลิตเอกสาร  
             ๖.๓ ประสานงานกับหน*วยงานใน อบต. เพ่ือขอรายละเอียดข�อมูลต*างๆ  
             ๖.๔ พิจารณารูปแบบ เนื้อหา และตรวจสอบความถูกต�อง  
             ๖.๕ เผยแพร*เอกสารให�กับกลุ*มเปDาหมาย  
             ๖.๖ ติดตามประเมินผล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
             ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
              ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
            สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
          ๑o.๑ ร�อยละของกลุ*มเปDาหมายได�รับเอกสาร : ร�อยละ ๑oo  
          ๑o.๒ ประชาชนได�ทราบข�อมูลข*าวสารการดําเนินงานของ อบต.บัวค�อ 



-๓๗- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร*ประชาสัมพันธHข�อมูลข*าวสารความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปDองกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร*งใสผ*านทาง website , บอรHดประชาสัมพันธH  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
              ณ ป;จจุบันป;ญหาการทุจริตในภาคส*วนต*างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พล.อ.
ประยุทธH จันทรHโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห*งชาติ จึงได�มีคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห*งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได�กําหนดให�ทุก
ส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ โดยมุ*งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส*งเสริมการ
มีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนในการตรวจสอบ เฝDาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� รวมถึง
การมีส*วนร*วมจากภาคประชาชนจะเป3นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อนและแก�ไขป;ญหาการทุจริตให�ลดลงได�  
             ท้ังนี้ นอกจากการสร�างจิตสานึกและความตระหนักรู�ให�แก*ประชาชนแล�ว สิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะช*วยให�
การปDองกันการทุจริตเป3นไปอย*างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารและสร�างความรู�ความเข�าใจ
ผ*านช*องทางต*างๆท่ีประชาชนสามารถเข�าถึงได�โดยง*ายและสะดวก ท้ังนี้เพ่ือเป3นการส*งเสริมให�เกิดการมีส*วน
ร*วมจากภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค  
             ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงข�อมูลข*าวสารได�อย*างสะดวกรวดเร็ว  
             ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการปDองกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
            ประชาชนในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            พ้ืนท่ีภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
           เผยแพร*ประชาสัมพันธHข�อมูลข*าวสารความรู�ท่ีเก่ียวข�องผ*านทาง website และบอรHดประชาสัมพันธH  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
            - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
           สํานักปลัด องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
           ๑o.๑ ร�อยละของช*องทางการประชาสัมพันธHท่ีใช�เผยแพร*ข�อมูล : ร�อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ประชาชนมีระดับจิตสานึกในการรักษาประโยชนHสาธารณะ และมีจิตสานึกยึดม่ันหลักคุณธรรม 
            และต*อต�านการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 

 



-๓๘- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารตาม พรบ.ข�อมูลข*าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔o และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
              ป;จจุบันป;ญหาการทุจริตในภาคส*วนต*างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พล.อ.
ประยุทธH จันทรHโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห*งชาติ จึงได�มีคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห*งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได�กําหนดให�ทุก
ส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปDองกันและแก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส*วนราชการและหน*วยงานของรัฐ โดยมุ*งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส*งเสริมการ
มีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนในการตรวจสอบ เฝDาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� รวมถึง
การมีส*วนร*วมจากภาคประชาชนจะเป3นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อนและแก�ไขป;ญหาการทุจริตให�ลดลงได�  
             ท้ังนี้นอกจากการสร�างจิตสานึกและความตระหนักรู�ให�แก*ประชาชนแล�ว สิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะช*วยให�
การปDองกันการทุจริตเป3นไปอย*างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารและสร�างความรู�ความเข�าใจ
ผ*านช*องทางต*างๆท่ีประชาชนสามารถเข�าถึงได�โดยง*ายและสะดวก ท้ังนี้เพ่ือเป3นการส*งเสริมให�เกิดการมีส*วน
ร*วมจากภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค  
             เพ่ือให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการ พรบ.ข�อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ทราบถึงสิทธิในการเข�าถึงข�อมูล  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต 
            ประชาชนในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
             พ้ืนท่ีภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
            ประชาสัมพันธHเผยแพร*ข�อมูลข*าวสารตาม พรบ.ข�อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ผ*านทาง website , facebook , line , บอรHดประชาสัมพันธH  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
           ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
           สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
           ๑o.๑ ร�อยละของช*องทางการประชาสัมพันธHท่ีใช�เผยแพร*ข�อมูล : ร�อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ พรบ.ข�อมูลข*าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o และ 
           กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ทราบถึงสิทธิในการเข�าถึงข�อมูล สามารถร*วมตรวจสอบการดําเนินงานของ  
           องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ได� 
 
 



-๓๙- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร*ประชาสัมพันธH ข�อมูลข*าวสารท่ีเก่ียวข�องกับนโยบาย
ผ*านทาง website , facebook  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
             นโยบาย คือ หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเป3นแนวดําเนินการ ซ่ึงนโยบายในการบริหารจัดการของ อบต.
บัวค�อ คณะผู�บริหารนั้น ย*อมอาศัยความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีมาเป3นตัวกําหนด เม่ือมีการแถลง
นโยบายต*อสภาเทศบาลฯแล�ว จึงได�มีการมอบนโยบายดังกล*าวให�แก*เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�องนําไปปฏิบัติ  
             นโยบาย เป3นตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนา ซ่ึงจะทําให�ประชาชนได�ทราบว*าจะมีการดําเนินการ 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาในส*วนใดบ�าง จึงมีความจําเป3นยิ่งในการเผยแพร*และประชาสัมพันธHข�อมูล
ข*าวสารท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายผ*านทางช*องทางต*างๆท่ีสามารถเข�าถึงได�อย*างสะดวก ท้ังนี้เพ่ือเป3นการส*งเสริม
การมีส*วนร*วมจากภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค  
            ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบนโยบายซ่ึงเป3นแนวทางท่ีนามาใช�พัฒนาท�องถ่ิน  
            ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนมีข�อมูลท่ีสามารถนามาใช�ตรวจสอบการทางานของ อบต.บัวค�อ ได�  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
            เพ่ือเป3นการส*งเสริมและสนับสนุนการมีส*วนจากภาคประชาชน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
           เผยแพร*ข�อมูลผ*านทาง website และ facebook  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
         ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             -  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
         สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๑o.๑ ร�อยละของช*องทางการประชาสัมพันธHท่ีใช�เผยแพร*ข�อมูล : ร�อยละ ๑oo  
         ๑o.๒ ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับนโยบายการบริหารงานของ อบต.บัวค�อ 

 

 



-๔o- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมส*งเสริมให�มีระบบ/กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีโปร*งใสและ
เปJดเผยมีระบบปDองกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
             เพ่ือให�การจัดหาพัสดุของ อบต.บัวค�อ เป3นไปด�วยความเรียบร�อย โปร*งใส เปJดโอกาสให�
ผู�ประกอบการมีการแข*งขันราคาอย*างเสรี เพ่ือความเป3นธรรม และเป3นการสนับสนุนร*วมขับเคลื่อนยุทธศาสตรH
ชาติ เรื่องการปDองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการให�ภาคประชาชน
ร*วมมือปDองกันการทุจริต เพ่ือให�เกิดความโปร*งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วย
การพัสดุของหน*วยการบริหารราชการส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑o พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงดําเนินการโดยวิธีประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกสH  
๓. วัตถุประสงค  
             ๓.๑ เพ่ือให�เกิดความโปร*งใสในการจัดซ้ือจัดจ�างในหน*วยงานภาครัฐโดยประชาชนมีส*วนร*วม 
                   สังเกตการณHกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง  
             ๓.๒ เพ่ือเปJดโอกาสให�มีการแข*งขันราคาอย*างเสรี  
             ๓.๓ เพ่ือประโยชนHสูงสุดในการใช�จ*ายงบประมาณ  
             ๓.๔ เพ่ือปDองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�าง และประพฤติมิชอบในการจัดจ�างภาครัฐ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
            ประชาชนผู�เข�าร*วมสังเกตการณHในแต*ละครั้งมีการบันทึกความเห็นตามแบบรายงานผลการ
สังเกตการณHของภาคประชาชนทุกคน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๖. วิธีดําเนินการ  
          ๖.๑ ตรวจสอบงบประมาณในการดําเนินการ  
          ๖.๒ ขอความร*วมมือกองช*าง ออกแบบแปลนและประมาณราคา  
          ๖.๓ แต*งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดราคากลาง  
          ๖.๔ จัดทํารายงานขอจ�างขอความเห็นชอบผู�มีอํานาจ  
          ๖.๕ แต*งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดจ�าง  
          ๖.๖ ดําเนินการตามกระบวนการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกสH  
          ๖.๗ ทําสัญญาจ�าง  
          ๖.๘ ตรวจรับงานจ�าง  
          ๖.๙ เบิกจ*ายเงินให�ผู�รับจ�าง  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
         ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
               - 

 



-๔๑- 

๙.   ผู=รับผิดชอบ  
            กองคลัง องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๑o.๑ ร�อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู�เข�าร*วมสังเกตการณH : ร�อยละ ๘o  
         ๑o.๒ ภาคประชาชนมีส*วนร*วมในการปDองกันการทุจริต และเกิดความโปร*งใสในการจัดซ้ือจัดจ�าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๒- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร*ประกาศจัดซ้ือจัดจ�างผ*านทางเว็บไซตHสํานักงาน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                ป;จจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป3นสิ่งสําคัญสาหรับองคHกรท่ีเข�ามาช*วยอานวยความสะดวก
ในการดําเนินงาน ทําให�การเข�าถึงข�อมูลมีความรวดเร็ว การติดต*อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และช*วยประหยัด
ต�นทุนในการดําเนินงานด�านต*างๆ ของหน*วยงานท่ีเชื่อมต*อในระบบอินเทอรHเน็ต และนโยบายของรัฐบาลท่ี
มุ*งเน�นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน�นเรื่องการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการทางานของภาครัฐให�มีความรวดเร็ว โปร*งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มุ*งเน�นการสร�างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส*งเสริมการมีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนในการตรวจสอบ เฝDาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน
มิให�เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได� ซ่ึงการมีส*วนร*วมของภาคประชาชนเป3นส*วนสําคัญในการขับเคลื่อนและ
แก�ไขป;ญหาหารทุจริตให�ลดลงได� การเผยแพร*ประกาศจัดซ้ือจัดจ�างทางเว็บไซตHเป3นช*องทางหนึ่งท่ีภาค
ประชาชนได�รับรู�การจัดซ้ือจัดจ�างของ อบต.บัวค�อ ซ่ึงนําไปสู*การตรวจสอบ เฝDาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการ
ทุจริต  
๓. วัตถุประสงค  
               ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�างของ อบต.บัวค�อ  
               ๓.๒ เพ่ือให�ประชาชนเกิดจิตสานึกและมีส*วนร*วมในการปDองกันการทุจริต  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
               มีการนําข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างของ อบต.บัวค�อ เผยแพร*ผ*านทางเว็บไซตHของ อบต.บัวค�อ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
              พ้ืนท่ีภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
             นําข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างของ อบต.บัวค�อ เผยแพร*ผ*านทางเว็บไซตHของ อบต.บัวค�อ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
             ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
            - 
๙. ผู=รับผิดชอบ  
     กองคลังองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
           ๑o.๑ ร�อยละของจํานวนครั้งท่ีเผยแพร*การจัดซ้ือจัดจ�างของ อบต.บัวค�อ : ร�อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข*าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างของ อบต.บัวค�อครบทุกครั้ง 

 
 

 



-๔๓- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดช*องทางรับข�อร�องเรียน  
-ตู�รับข�อร�องเรียน  
-จัดส*งข�อร�องเรียนทางไปรษณียH  
-ศูนยHข�อมูลข*าวสาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                พระราชกฤษฎีกาว*าด�วยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�      
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ*งให�เกิดประโยชนHสุขแก*ประชาชน โดยยึดประชาชนเป3นศูนยHกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนให�เกิดความผาสุกและความเป3นอยู*ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต*อ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค*าในการให�บริการ ไม*มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป3น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให�ทันต*อสถานการณH ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความ
ต�องการ และมีการประเมินผลการให�บริการอย*างสมํ่าเสมอ  
                เพ่ือให�การบริหารระบบราชการเป3นไปด�วยความถูกต�อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู*กับการพัฒนา
บําบัดทุกขH บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก�ไขป;ญหาความเดือดร�อนของประชาชน ได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
ด�วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย*างเป3นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือรับแจ�งเบาะแสการทุจริตหรือไม*ได�รับความเป3น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี สานักปลัดฯจึงจัดทาช*องทางรับข�อร�องเรียนข้ึน ซ่ึงในกรณีการร�องเรียน
ท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว�เป3นความลับและปกปJดชื่อผู�ร�องเรียน เพ่ือมิให�ผู�ร�องเรียนได�รับ
ผลกระทบและได�รับความเดือดร�อนจากการร�องเรียน  
๓. วัตถุประสงค  
               เพ่ือให�มีหลากหลายช*องทางในการร�องเรียน/ร�องทุกขHของศูนยHรับเรื่องราวร�องทุกขH อบต.บัวค�อ
และเพ่ิมความสะดวกแก*ผู�รับบริการ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
               ประชาชนท่ัวไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
               ต้ังอยู* ณ สํานักงานองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
               รับจากช*องทางท่ีได�รับการร�องเรียนและส*งเรื่องไปยังหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องภายใน ๑ วันทําการ 
เพ่ือดําเนินการในส*วนท่ีเก่ียวข�องต*อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
               ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             -  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
              เจ�าหน�าท่ีรับเรื่องราวร�องทุกขH สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
           ๑o.๑ ร�อยละของจานวนช*องทางท่ีประชาชนสามารถร�องเรียนได� : ร�อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ผู�ใช�บริการหรือผู�ท่ีต�องการร�องเรียนมีตัวเลือกหลายช*องทางและมีความสะดวกในการร�องเรียน 



-๔๔- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการแผนแม*บทชุมชนพ่ึงตนเอง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
               เพ่ือให�เป3นการสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และสอดรับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตรHการปกครองท�องถ่ินระยะ ๔ ปk และเพ่ือให�เป3นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*า
ด�วยการจัดทาแผนพัฒนาขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๑๗ ในการจัดทําร*าง
แผนพัฒนาและองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําความต�องการจากแผนชุมชนท่ีเกิด
ศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได�มาพิจารณาบรรจุไว�ในแผนพัฒนา จึงกําหนดแนวทางการสนับสนุน
การจัดทําแผนแม*บทชุมชนพ่ึงตนเองสําหรับองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน ประกอบกับนายก อบต.บัวค�อ       
ในฐานะผู�บริหาร อบต.บัวค�อ ได�มีนโยบายในเรื่องดังกล*าว เพ่ือจะได�นําความต�องการของประชาชนมาบรรจุไว�
ในแผนพัฒนา อบต.บัวค�อ จึงได�มอบหมายให�สํานักปลัดดําเนินการจัดทําเวทีประชาคมแผนชุมชน เพ่ือรับรอง
ข�อมูลใช�ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปk (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ข้ึนเพ่ือใช�เป3นแผนปฏิบัติการ
แก�ป;ญหาของชุมชน  
๓. วัตถุประสงค  
                 ๓.๑ เพ่ือให�ประชาชนเสนอป;ญหาแนวทางการแก�ไขของชุมชนทาความเข�าใจในการจัดทําแผน
แม*บทชุมชน  
                 ๓.๒ เพ่ือต�องการให�มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
                ๓.๓ เพ่ือต�องการให�ประชาชนมีส*วนร*วมในการพัฒนาร*วมคิด ร*วมจัดทําแผนแม*บทชุมชน
พ่ึงตนเอง  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
                จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น เพ่ือทราบแนวทางในการจัดทําแผนแม*บทชุมชน จํานวน ๔ 
ครั้ง ทุกชุมชนในเขตตําบลบัวค�อ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
               ภายในเขตตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
              ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
              ๖.๒ เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
              ๖.๓ ดําเนินงานตามโครงการ  
              ๖.๔ สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
             ระหว*างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๔ จํานวน ๔ ครั้ง  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
             สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๑o.๑ ร�อยละ ๑oo ของจํานวนชุมชนท้ังหมดเข�าร*วมจัดทําแผนแม*บทชุมชนพ่ึงตนเอง  
๑o.๒ ทําให�ข�อมูลจากชุมชนท่ีร*วมกันคิดสามารถบรรจุเข�าแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkของ อบต.บัวค�อ 



-๔๕- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บัวค�อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก*องคHกรปกครองส*วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให� อบต.มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนHของประชาชนในท�องถ่ินโดยให�จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว*าด�วยการจัดทาแผนพัฒนาขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๔ กําหนดให� 
“แผนพัฒนา” หมายความว*า แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน “แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปk” 
หมายความว*า แผนพัฒนาขององคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีกําหนด วิสัยทัศนH ประเด็นยุทธศาสตรH             
ตัวชี้วัด ค*าเปDาหมาย และกลยุทธH โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรHการพัฒนาขององคHกร
ปกครองส*วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู*บ�านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป3นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทาข้ึนสาหรับปkงบประมาณแต*ละปk ซ่ึง
มีความต*อเนื่องและเป3นแผนก�าวหน�า และให�หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปk “โครงการพัฒนา” หมายความว*า โครงการท่ีมีวัตถุประสงคHสนองต*อแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkของ
องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนHท่ีกําหนดไว�  
                 เพ่ือให� อบต.บัวค�อ มีแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปk สอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัดท่ีกําหนดให�มี
ระยะเวลาสี่ปk ผ*านกระบวนการประชาคมท�องถ่ิน และใช�เป3นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ*ายประจําปk 
งบประมาณรายจ*ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม จึงจําเป3นต�องกําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลบัวค�อ โดยคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส*วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบป;ญหา ความต�องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนความช*วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปk โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน*วยงานต*างๆ และข�อมูลในแผนพัฒนาหมู*บ�านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ปk นอกจากนั้นยังเป3นการประชุมเพ่ือการพิจารณาร*างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู�บริหารอนุมัติและประกาศใช�ต*อไป  
๓. วัตถุประสงค  
               ๓.๑ เพ่ือให�มีแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkท่ีสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
               ๓.๒ เพ่ือให�มีแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkท่ีผ*านกระบวนการมีส*วนร*วมและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�  
               ๓.๓ เพ่ือให�มีแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปkอันจะนาไปสู*การจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
              ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท�องถ่ินและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนา
ท�องถ่ิน รับทราบป;ญหา ความต�องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนความช*วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนาไปสู*การจัดทา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท�องถ่ิน มีผู�ร*วมประชุมประมาณ ๖๕๐ คน ประกอบด�วย  
- ตัวแทนฝ:ายบริหาร ได�แก* นายก อบต. รองนายก อบต.  
 
 



-๔๖- 
 

- กลุ*มเปDาหมายตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ประกอบด�วย สมาชิกสภา อบต.บัวค�อ ท�องถ่ิน
อําเภอ ปลัดอําเภอ ประธานชุมชน ผู�อํานวยการโรงพยาบาล ผู�อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน�า
หน*วยการศึกษาอ่ืนๆ หัวหน�าส*วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวสิาหกิจ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําชุมชน (อสม.) สมาชิกอาสาปDองกันภัยฝ:ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กลุ*ม
อาชีพต*างๆ เช*น กลุ*มเกษตรกร/เกษตรก�าวหน�า/กลุ*มสตรี/ กลุ*มหัตถกรรม/ กลุ*มแปรรูป เป3นต�น ผู�ทรงคุณวุฒิ 
/ ปราชญHชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะหH เยาวชน หมอดิน กลุ*มพลังทางสังคมอ่ืนๆ 
ชมรมผู�สูงอายุ องคHกรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค�า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท*องเท่ียว สื่อมวลชน 
ประธานหอการค�าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลหรือกลุ*มบุคคลอ่ืนๆ ตามท่ี อบต.ได�กําหนด
ข้ึน  
- พนักงาน อบต.บัวค�อ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
                ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
               ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
               ๖.๒ เตรียมการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
               ๖.๓ ติดต*อประสานงานกลุ*มเปDาหมายและผู�เข�าร*วมโครงการ  
               ๖.๔ ประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการจัดทาแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปk หรือ  
               การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปk  
               ๖.๕ สรุปผลการประชุม และเสนอผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร*างแผนพัฒนาท�องถ่ินและ 
               ประกาศใช�  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
               ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
               ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
              สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
             ๑o.๑ ร�อยละของกลุ*มเปDาหมายตามสัดส*วนการประชุมประชาคมฯ : ร�อยละ ๖o 
             ๑o.๒ ร�อยละของผู�เข�าร*วมโครงการท่ีมีความพึงพอใจ : ร�อยละ ๘o  
             ๑o.๓ ประชาชนได�เข�ามามีส*วนร*วมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บัวค�อ 

 
 

 



-๔๗- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประสานใจร*วมคิดร*วมคุย  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วยการจัดทําแผนองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให�คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินร*วมกับประชาคมท�องถ่ิน 
กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให�สอดคล�องกับวิสัยทัศนH พันธุกิจ และจุดมุ*งหมายเพ่ือการพัฒนา รวมท้ังให�
สอดคล�องกับป;ญหา ความต�องการของประชาชนและชุมชน ท้ังนี้ องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินต�องส*งเสริม 
สนับสนุนการมี ส*วนร*วมของประชาชนในท�องถ่ินให�ร*วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเอง  
               ดังนั้น เพ่ือให�การจัดทําแผนพัฒนาของ อบต.บัวค�อเป3นไปอย*างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
เกิดประโยชนHคุ�มค*าในการแก�ไขป;ญหา ความเดือดร�อน สนองความต�องการของประชาชนอย*างแท�จริง อบต.
จึงกําหนดจัดประชุมเวทีสาธารณะเพ่ือเปJดโอกาสให�ทุกภาคส*วนเข�ามามีส*วนร*วมในการกําหนดประเด็นการ
พัฒนา อบต.และนําเสนอแนวคิด ข�อคิดเห็น ข�อแนะนาต*าง ๆ ในแต*ละประเด็นยุทธศาสตรHเพ่ือนําเสนอ
ผู�บริหาร และหน*วยงานต*าง ๆ ได�กําหนดแนวทางแก�ไขป;ญหา โดยเฉพาะการจัดให�บริการสาธารณะต*างๆ ท่ี
จะต�องรับฟ;งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจากผู�มีส*วนได�ส*วนเสียหรือมีผลกระทบต*อวิถีชีวิตและความเป3นอยู* 
รวมท้ังการจัดบริการสาธารณะต*าง ๆ ของ อบต.เพ่ือนําไปสู*การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปkของ อบต.อย*างมี
ประสิทธิภาพและนําไปสู*การจัดทํางบประมาณรายจ*ายประจําปkให�เกิดความคุ�มค*ามากท่ีสุด สํานักปลัด อบต.
บัวค�อ จึงจัดทําโครงการประสานใจร*วมคิดร*วมคุยข้ึนเพ่ือให�การบริหารงานของ อบต.บัวค�อเป3นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยกําหนดจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ ในหัวข�อต*างๆ  
๓. วัตถุประสงค  
          ๓.๑ เพ่ือเปJดโอกาสให�ประชาชน องคHกรภาครัฐ/เอกชน และทุกภาคส*วนเข�ามามีส*วนร*วมในการ
จัดบริการสาธารณะของ อบต.บัวค�อ ตามหลักธรรมาภิบาล  
          ๓.๒ เพ่ือนําประเด็นป;ญหาข�อเสนอแนะและความคิดเห็นต*าง ๆ ไปกําหนดแนวทางการพัฒนา อบต.
บัวค�อ และบรรจุไว�ในแผนพัฒนาสี่ปkของ อบต.บัวค�อ เพ่ือเป3นการต*อยอดกิจกรรม  
          ๓.๓ เพ่ือใช�เป3นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ*ายประจําปkของ อบต.บัวค�อ  
          ๓.๔ เพ่ือรวบรวมป;ญหาความต�องการของประชาชนในเขต อบต.บัวค�อ และนําไปสู*การแก�ไขอย*าง
เป3น รูปธรรมชัดเจน และบรรลุตามยุทธศาสตรHท่ีวางไว�  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
          จัดประชุมเวทีสาธารณะร*วมกับตัวแทนประชาชน ชุมชน องคHกรภาครัฐ/เอกชน และทุกภาคส*วนท่ี
เก่ียวข�อง โดยมีกลุ*มเปDาหมายได�แก* ผู�บริหาร อบต.และหัวหน�าส*วนราชการของ อบต.บัวค�อ คณะกรรมการ
พัฒนา อบต. ตัวแทนภาคประชาชน ได�แก* ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ*มสตรี กลุ*มผู�สูงอายุ 
กลุ*มเยาวชน กรรมการสถานศึกษา อสม. อปพร. ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู�แทนกลุ*มอาชีพต*าง ๆ 
หน*วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จานวน ๑oo คน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
        ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 

 

 



-๔๘- 

๖. วิธีดําเนินการ  
        ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
        ๖.๒ เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
        ๖.๓ ประสานงานกลุ*มเปDาหมาย  
        ๖.๔ จัดประชุมเวทีสาธารณะในพ้ืนท่ีเขต อบต. โดยเน�นการมีส*วนร*วมของภาคประชาชนเป3นหลัก ซ่ึงมี
วิทยากรผู�ท่ีมีความรู�ความเข�าใจและมีส*วนเก่ียวข�องมาร*วมดําเนินการจัดประชุมเวทีสาธารณะดังกล*าว  
        ๖.๕ สรุปผลการประชุมเพ่ือนาข�อมูลมาเป3นข�อเสนอของประชาคมท�องถ่ินเพ่ือนาไปสู*การแก�ไขป;ญหา
และความต�องการของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
        ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
         ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
        สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
      ๑o.๑ ร�อยละความพึงพอใจของผู�เข�าร*วมประชุมเวทีสาธารณะ : ร�อยละ ๘o  
      ๑o.๒ ประชาชนมีโอกาสเข�ามามีส*วนร*วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 



-๔๙- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
               ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน ว*าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข�อ ๓ วรรคเจ็ด บัญญัติว*า “การควบคุมภายใน” หมายความว*า กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู�กํากับดูแล
และฝ:ายบริหารจัดให�มีข้ึน เพ่ือสร�างความม่ันใจอย*างสมเหตุสมผลว*าการดําเนินการของหน*วยรับตรวจ จะ
บรรลุวัตถุประสงคHของการควบคุมภายใน ด�านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยHสิน การปDองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน*วยรับตรวจ ด�านความเชื่อถือได�ของรายงานทางการเงินและด�านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข�อบังคับ 
และมติ ครม. ข�อ ๕ ให�หน*วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช�มาตรฐานการควบคุมภายใน และข�อ 
๖ ให�ผู�รับตรวจรายงานต*อคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน ผู�กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ
การควบคุมภายใน อย*างน�อยปkละหนึ่งครั้งภายในเก�าสิบวันนับจากวันสิ้นปkงบประมาณ  
             ดังนั้น สํานักปลัด อบต.บัวค�อ จึงได�จัดทํากิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให� อบต.บัวค�อมีการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  
๓. วัตถุประสงค  
            ๓.๑ เพ่ือให�หน*วยงานของ อบต.บัวค�อ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
            ๓.๒ เพ่ือให�หน*วยงานของ อบต.บัวค�อ มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
             หน*วยงานของ อบต.บัวค�อ ท้ัง ๑ สํานัก/๕ กอง หน*วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มี
การติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยใช�มาตรฐานการควบคุมภายใน
ครบองคHประกอบท้ัง ๕ ประการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            สํานักงานองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
           ๖.๑ แจ�งหน*วยงานท้ัง ๑ สํานัก/๕ กอง หน*วยงานปรับปรุงคําสั่งแบ*งงาน และเตรียมการประเมิน 
และรายงานผลการควบคุมภายในตามแบบท่ีกําหนด  
           ๖.๒ แจ�งหน*วยงานท้ัง ๑ สํานัก/๕กองและหน*วยงานรายงานผลการควบคุมภายในของปkงบประมาณ
นั้น ปรับปรุงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปkงบประมาณถัดไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
            -  

 

 



-๕o- 

๙. ผู=รับผิดชอบ  
สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๑o.๑ ร�อยละของหน*วยงานของ อบต.มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล 
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน : ร�อยละ ๑oo  
๑o.๒ ระบบการควบคุมภายในมีความถูกต�องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๑- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการงานบริการด�านต*างๆของ
องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
               ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑH เง่ือนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนHตอบแทนอ่ืนเป3นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป3นเงิน
รางวัลประจําปk สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ�าง และพนักงานจ�างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงตาม
หลักเกณฑHการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติท่ี ๒ ด�านคุณภาพการให�บริการ 
ข�อ ๑ กําหนดเกณฑHการประเมินจากผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน เจ�าหน�าท่ีของรัฐ หน*วยงาน
ของรัฐ หน*วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต*อองคHกรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีขอรับการประเมิน โดยการจ�าง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากภายในหรือภายนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเป3นหน*วยสํารวจ ท้ังนี้ต�องมีการ
สํารวจและประเมินความพึงพอใจอย*างน�อย ๔ งาน  
๓. วัตถุประสงค  
              ๓.๑ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บัวค�อ 
              ๓.๒ เพ่ือนาผลท่ีได�จากการสํารวจความพึงพอใจในการรับการบริการงานบริการด�านต*างๆของ  
             องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ มาปรับปรุงแก�ไขการบริการให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
             การสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต*อการให�บริการของ อบต.บัวค�อ ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนดประโยชนHตอบแทนอ่ืนเป3นกรณีพิเศษ มิติท่ี ๒ 
มิติด�านคุณภาพการให�บริการ ตัวชี้วัด : ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ เปDาหมาย : 
ผู�รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว*าร�อยละ ๘o ข้ึนไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
          ๖.๑ กําหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรท่ีเข�ารับบริการในเขต อบต.บัวค�อ และจากประชากร
ท่ีมารับบริการในปkงบประมาณ ๒๕๖๒ จําแนกตามงานท่ีขอประเมิน  
          ๖.๒ จัดจ�างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการ
พนักงาน อบต.บัวค�อ กําหนดและให�ดําเนินการ ดังนี้  
          ๖.๒.๑ ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามความพึงพอใจของผู�รับบริการท่ีมีต*อการให�บริการ
ของ อบต.บัวค�อ 
          ๖.๒.๒ ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล  
          ๖.๒.๓ บันทึกข�อมูล ประมวลผลและวิเคราะหHข�อมูล  
          ๖.๒.๔ สรุปผลการวิเคราะหHและจัดทํารูปเล*มรายงานผลการสํารวจ  
          ๖.๒.๕ ส*งมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณH  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๔ 

 



-๕๒- 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
            ๒o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
            สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
          ๑o.๑  อบต.บัวค�อ มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บริการงานบริการด�านต*างๆของ      
          อบต.บัวค�อ จํานวน ๑ เล*ม  
        ๑o.๒ สามารถนาผลการสํารวจความพึงพอใจในการรับการบริการ เพ่ือนาไปพัฒนาและปรับปรุงงาน  

 บริการด�านต*างๆขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๓- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมให�ความรู�ประชาชนทางด�านกฎหมาย  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
          องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีตามหลักการมีส*วนร*วม (Participation) หลักความโปร*งใส (Transparency)  
๓. วัตถุประสงค  
         เพ่ือให�ความรู�แก*ประชาชนทางด�านกฎหมาย  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
          องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ ได�มีบทความเพ่ือเผยแพร*ในวารสารของ อบต.บัวค�อ ทุกฉบับ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
         ภายในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๖. วิธีดําเนินการ  
         เขียนบทความด�านกฎหมายเพ่ือเผยแพร*ลงในวารสาร อบต.บัวค�อ (นางฟDาสาร)  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
        ๒ เดือน ต*อ ๑ ครั้ง รวม ๖ ครั้ง  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             -  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
         สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ๑o.๑ ร�อยละของจานวนวารสาร อบต.บัวค�อ (นางฟDาสาร) ท่ีมีบทความทางกฎหมายลงเผยแพร*ทุกฉบับ : 
 ร�อย   ละ ๑oo  
 ๑o.๒ ประชาชนมีโอกาสได�ศึกษาเรียนรู�กฎหมายด�านต*างๆมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๔- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปDองกัน
และปราบปรามการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
             ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตรHชาติว*าด�วยการปDองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ซ่ึงมุ*งสู*การเป3นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป3นสังคมมิติ
ใหม*ท่ีประชาชนไม*เพิกเฉยต*อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร*วมมือจากฝ:ายการเมือง หน*วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษHรักษาผลประโยชนHของชาติและประชาชน โดยกําหนดวิสัยทัศนH “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต”  
           ท้ังนี้ เพ่ือเป3นการสร�างความม่ันใจว*าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปDองกันและปราบปรามการ
ทุจริตจะบรรลุวิสัยทัศนHยุทธศาสตรHชาติว*าด�วยการปDองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔) สํานักปลัด อบต.บัวค�อ จึงได�จัดทําการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปDองกัน
และปราบปรามการทุจริตข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  
            ๓.๑ เพ่ือให�มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปDองกันและปราบปรามการทุจริต  
            ๓.๒ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปDองกันและปราบปรามการทุจริตให�บรรลุ
วัตถุประสงคH  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
           หน*วยงานขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
         สํานักงานองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๖. วิธีดําเนินการ  
         ๖.๑ แจ�งหน*วยงานของ อบต.บัวค�อ จัดทําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพ่ือบรรจุแผนปฏิบัติการ
ปDองกันและปราบปรามการทุจริต  
         ๖.๒ แจ�งหน*วยงานของ อบต.บัวค�อ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปDองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของปkงบประมาณนั้น ปรับปรุงและจัดทําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพ่ือบรรจุ
แผนปฏิบัติการปDองกันและปราบปรามการทุจริต ปkงบประมาณถัดไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
         ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
             -  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
         สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๑o.๑ ร�อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีได�รับการดําเนินการติดตาม : ร�อยละ ๑oo  
๑o.๒ มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให�บรรลุ
วัตถุประสงคH 



-๕๕- 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการส*งเสริมพัฒนาศักยภาพผู�นําองคHกรชุมชนคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนและกลุ*มต*างๆ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
           ด�วย อบต.บัวค�อ มีนโยบายส*งเสริมสนับสนุนให�ชุมชนในเขต อบต.บัวค�อ เป3นชุมชนท่ีมีสถานภาพ
เป3นชุมชนท่ีเข�มแข็ง ท้ังด�านการจัดการบริหารชุมชน การพัฒนาองคHกรต*างๆในชุมชนให�มีประสิทธิภาพ โดยมี
กลุ*มองคHกรต*างๆเป3นผู�นํากลุ*ม ท่ีปรึกษา ตลอดจนบุคคลท่ีมีส*วนเก่ียวข�องหลายฝ:าย เป3นกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนในเขต อบต.บัวค�อ มาโดยตลอด ท้ังนี้ อบต.บัวค�อ ได�มุ*งเน�นการพัฒนา “คนท่ีเป3นแกนนํา
และสมาชิกทุกกลุ*มองคHกรในชุมชน” โดยการเพ่ิมทักษะความเป3นผู�นําให�มีศักยภาพ เพ่ิมองคHความรู� เพ่ิม
ประสบการณHด�วยกระบวนการต*างๆ เพ่ือต�องการให�กลุ*มคนเปDาหมายข�างต�นได�พัฒนาแนวคิด มีวิสัยทัศนH เพ่ือ
ร*วมกันพัฒนา อบต. ชุมชน สังคม องคHกรของตนเองในทุกรูปแบบ สู*ความเข�มแข็งอย*างยั่งยืนต*อไป  
            จากเหตุผลดังกล*าวข�างต�น อบต.บัวค�อ จึงได�จัดให�มีการฝtกอบรมแกนนาองคHกรต*างๆในชุมชนเขต 
อบต.บัวค�อ ท้ังนี้เพ่ือต�องการให�กลุ*มเปDาหมายดังกล*าวได�รับทราบนโยบายของรัฐบาลและของผู�บริหาร อบต.
บัวค�อ ในการพัฒนาด�านต*างๆ เพ่ือให�เกิดความเข�มแข็งนาไปสู*การพัฒนาเพ่ือความเจริญก�าวหน�าในชุมชนเขต
องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๓. วัตถุประสงค  
           ๓.๑ เพ่ือต�องการให�บุคคลท่ีเป3นแกนนําชุมชน แกนนากลุ*มต*างๆ องคHกรในชุมชนได�รับทราบแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนและองคHกรของตนเองให�เข�มแข็ง  
           ๓.๒ เพ่ือต�องการให�เกิดกระบวนการมีส*วนร*วมในการเชื่อมโยงองคHกรต*างๆ ในเขต อบต.บัวค�อ เกิด
การทางานเป3นทีม  
           ๓.๓ เพ่ือต�องการเสริยมสร�างและกระตุ�นให�ชุมชนได�มีวิสัยทัศนHในการแก�ป;ญหาชุมชนด�วย
กระบวนการของชุมชน  
           ๓.๔ เพ่ือต�องการให�สร�างทีมงานผู�นําองคHกรให�เป3นทีมงานท่ีเป3นพลังร*วมกันพัฒนา อบต.ในอนาคต  
          ๓.๕ เพ่ือต�องการส*งเสริมการมีส*วนร*วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก*องคHกรปกครองส*วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖   
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
           แกนนําและสมาชิกกลุ*มองคHกรต*างๆในเขต อบต.บัวค�อ เช*น คณะกรรมการบริหารชุมชน กลุ*มสตรี 
กลุ*มส*งเสริมอาชีพ กลุ*มออมทรัพยH กองทุนหมู*บ�านและชุมชนเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู*บ�าน/ชุมชน (SML) และกลุ*มองคHกรอ่ืนๆในชุมชน และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง รวมจํานวนประมาณ ๙o คน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
         ๕.๑ ประชุมวิชาการ ณ ห�องประชุมอาคารอเนกประสงคH ชั้น ๒ องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
         ๕.๒ ทัศนศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖. วิธีดําเนินการ  
         ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือผู�บริหาร อบต.พิจารณาอนุมัติ  
         ๖.๒ ประสานงานกลุ*มบุคคลเปDาหมายเพ่ือเข�าร*วมกิจกรรม  
         ๖.๓ จัดให�มีการฝtกอบรมแกนนํากลุ*มองคHกรต*างๆในเขตองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
           เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธH ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
           ๓o,ooo บาท  
๙. ผู=รับผิดชอบ  
          สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๑o.๑ ร�อยละของผู�เข�ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู�ความเข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง
และมีความพึงพอใจในการเข�าร*วมโครงการ : ร�อยละ ๘o  
       ๑o.๒ ผู�นาชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีของตนเองในการเป3นแกนนาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
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ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการตามประมวลจริยธรรมของข�าราชการของ อบต.บัวค�อ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
           เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให�มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน*งทางการเมือง ข�าราชการ หรือเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐ แต*ละประเภท โดยให�มีกลไกและระบบในการบังคับใช�อย*างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความร�ายแรงแห*งการกระทา ท้ังนี้การฝ:าฝbนหรือไม*ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล*าว ให�
ถือว*า เป3นการกระทาผิดทางวินัย อบต.บัวค�อ จึงได�จัดทําประมวลจริยธรรมของข�าราชการของ อบต.บัวค�อ 
ข้ึนมา เพ่ือกํากับความประพฤติของข�าราชการในสังกัด  
๓. วัตถุประสงค  
          ๓.๑ เพ่ือเป3นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการท่ีสร�างความโปร*งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป3นสากล  
          ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป3นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย*างสมํ่าาเสมอท้ังในระดับองคHกรและระดับบุคคล 
และเป3นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด�านต*างๆของ อบต.บัวค�อ เพ่ือให�การดําเนินงานเป3นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
          ๓.๓ เพ่ือทําให�เกิดรูปแบบองคHกรอันเป3นท่ียอมรับ เพ่ิมความน*าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก*ผู�รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส*วนได�เสีย  
          ๓.๔ เพ่ือให�เกิดพันธะผูกพันระหว*างองคHกรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝ:ายบริหารใช�อํานาจใน
ขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต*อตนเอง ต*อองคHกร ต*อผู�บังคับบัญชา ต*อประชาชน และ
ต*อสังคม ตามลาดับ  
          ๓.๕ เพ่ือปDองกันการแสวงหาประโยชนHโดยมิชอบ และความขัดแย�งทางผลประโยชนHท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร�างความโปร*งใสในการปฏิบัติงาน  
๔. เป@าหมาย/ผลผลิต  
          ข�าราชการส*วนท�องถ่ิน ข�าราชการส*วนท�องถ่ินสามัญ ข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี
บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการส*วนท�องถ่ิน รวมถึงพนักงานจ�าง และลูกจ�างขององคHกร
ปกครองส*วนท�องถ่ิน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๖. วิธีดําเนินการ  
         ๖.๑ จัดทําประมวลจริยธรรมของข�าราชการขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
         ๖.๒ ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมของข�าราชการขององคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  
                - 
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๙. ผู=รับผิดชอบ  
           สํานักปลัดองคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๑o.๑ องคHการบริหารส*วนตําบลบัวค�อ มีประมวลจริยธรรมของข�าราชการของ อบต.บัวค�อ 
        ๑o.๒ บุคลากรของ อบต.บัวค�อ ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตยHสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และ

การบริหารราชการกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
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ลําดับท่ี  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพ การปฏิบัติงานของคณะผู!บิหาร ส.อบต. 
พนักงานส�วนตําบล พนักงานครู พนักงานจ!าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีอํานาจหน!าท่ีในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน7สุขของประชาชน
ในท!องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.3537 (แก!ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
6 พ.ศ.2552) มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให!แก�องค7การบริหารส�วนท!องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึง
ประกอบด!วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร�งใสและตรวจสอบได! หลักการ
มีส�วนร�วม และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล มาใช!ในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาท!องถ่ินอย�างยั่งยืน องค7การ
บริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงต!องมีการเรียนรู!และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร�วมกันเพ่ือประโยชน7สุขของ
ประชาชนในท!องถ่ิน โดยน!อมแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป�น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนสามารถดํารงชีวิตได!อย�างพอเพียงพ่ึงตนเองได! มีภุมคุ!มกันจาก
ผลกระทบต�างๆจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน7 
 ดังนั้นจึงมีความจําเป�นท่ีจะต!องศึกษาหาความรู!เพ่ิมเติม ศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการหน�วยงาน
ท่ีประสพผลสําเร็จ เพ่ือนําศึกษาและประยุกต7และปรับใช!ในพ้ืนท่ีเพ่ือให!ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู�กินดี มี
ความสุข องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงได!ตระหนักถึงผลกระทบและบัญหาดังกล�าวจึงได!จัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพของคณะผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานครู
องค7การบริหารส�วนตําบลและพนักงานจ!าง ประจําปCงบประมาณ 2561 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1เพ่ือให!คณะผู!บริหาร สมาชิสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานครู
องค7การบริหารส�วนตําบลและพนักงานจ!าง ได!รับความรู! พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ให!ความรู! ความเข!าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย�างยังยืนต�อไป 
 3.2 เพ่ือให!ทราบถึงบทบาทหน!าท่ีของตนเอง และปฏิบัติงานให!เป�นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
4.เป�าหมาย 
 คณะผู!บริหาร สมาชกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานองค7การบริหารส�วน
ตําบลและพนักงานจ!าง 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 ฝ]กอบรมในสถานท่ีและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
6.วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดต�างๆกับผู!ท่ีเก่ียวข!องทราบ 

6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 อบรมให!ความรู!แก�กลุ�มเป@าหมาย 
6.4 การศึกษาดูงาน 
6.5 ประเมินผลการและสรุปผลการดําเนินโครงการให!ผู!บริหารทราบ 

7.ระยะเวลาการดําเนินการ 
3 ปC (ลงประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
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8.งบประมาณดําเนินการ 
ข!อบัญญัติประจําปCงบประมาณรายจ�ายประจําปCงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน

บริหารงานท่ัวไป  หมวดค�าใช!สอย ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข!าลักษณะหมวด
รายจ�ายอ่ืนๆ รายการ ค�าใช!จ�ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู!บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล
พนักงานครูองค7การบริหารส�วนตําบลและพนักงานจ!าง ต้ังไว! 300,000 บาท 
9.ผู!รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ7 
 10.1 คณะผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานครูองค7การ
บริหารส�วนตําบลและพนักงานจ!าง ได!รับการเพ่ิมพูนความรู! พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีความรู!ความเข!าใจ สามารถดํารงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2  คณะผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานครูองค7การ
บริหารส�วนตําบลและพนักงานจ!างมีความรู!ความเข!าใจ สามารถนําองค7ความรู!ท่ีได!จากการศึกษาดูงาน มาปรับ
ใช!ในการปฏิบัติงานอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๑- 
ลําดับท่ี  

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สร!างจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ได!ประกาศใช!ประมวลจริยธรรม โดยกําหนดกลไกและระบบ
การบังคับใช!อย�างมีประสิทธิ์ภาพ ท้ังนี้ การฝ_าฝ`นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว มีการ
กําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแห�งการกระทํา เพ่ือให!เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติงานและเป�น
ท่ีเชื่อถือไว!วางใจของประชาชน องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ได!จัดทํามาตรการ สร!างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมข้ึน เพ่ือให!บุคคลท้ังฝ_ายการเมืองและฝ_ายประจําทุกระดับ
นําไปใช!ในการปฏิบัติหน!าท่ีด!วยความซ่ือสัตย7สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม�กระทําการอันเป�นการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน7ทับซ!อน 
3.วัตถุประสงค$ 
3.1 เพ่ือเป�นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข!าราชการท่ีสร!างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
อย�างชัดเจน 
3.2 เพ่ือยึดถือเป�นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค7การและระดับบุคคลและ
เป�นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด!านต�างๆ ของ องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เพ่ือให!การดําเนินงาน
เป�นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 เพ่ือทําให!เกิดรูปแบบองค7กรอันเป�นท่ียอมรับ เพ่ือความหน!าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู!รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดตนผู!มีส�วนได!เสีย 
3.4 เพ่ือให!เกิดพันธะระหว�างองค7กรและข!าราชการในทุกระดับ โดยให!ฝ_ายบริหารใช!อํานาจในขอบเขตสร!าง
ระบบความรับผิดชอบของข!าราชการต�อตนเอง ต�อองค7กร ต�อผู!บังคับบัญชา ต�อประชาชน และต�อสังคม
ตามลําดับ 
3.5 เพ่ือป@องกันการแสวงหาประโยชน7โดยมิชอบและความขัดแย!งทางผลประโยชน7ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ัง
เสริมสร!างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
4.เป�าหมาย 
 คณะผู!บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 6.1 เผยแพร�ประมาณจริยธรรม เพ่ือให!เป�นค�านิยมสําหรับองค7กร ข!าราชการทุกคนพึงยึดเป�น
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎข!อบังคับอ่ืนๆอย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ7เก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปbดเผยเป�นการท่ัวไปแก�สาธารณชน ให!มีส�วน
ร�วมรับรู!และร�วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข!อมูลข�าวสารของราชการ เรื่อง การกําหนดให!
ข!อมูลข�าวสารตามหลักเกณฑ7มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี้วัดความโปร�งใสของหน�วยงานของรัฐเป�นข!อมูล
ข�าวสารท่ีต!องจัดไว!ให!ประชาชนตรวจดูได!ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 



-๖๒- 
 

9.ผู*รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 คณะผู!บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล ลูกจ!างประจํา พนักงานจ!างมีจิตสํานึกและตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๓- 
 

ลําดับท่ี  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการ/มาตรการ โครงการสํารวจรังวัดเอกสารสิทธิ์ท่ีดินสาธารณและจัดแนวเขต 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และแก!ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ได!กําหนดให!องค7การปกครองส�วนท!องถ่ินมีหน!าท่ีคุ!มครองดูแลท่ีสาธารณประโยชน7 
ดังนั้น อง๕การบริหารส�วนตําบลบัวค!อจึงได!จัดทํา โครงการนี้ข้ึนเพ่ือเป�นการสร!างจิตสํานึกสาธารณะให!แก�
ประชาชน ไม�ว�าจะเป�นทางสาธารณประโยชน7 ท่ีสาธารณะประโยชน7 สาธารณูปโภคของชุมชน 

3. วัตถุประสงค$ 
3.1 เพ่ือให!ทราบแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน7ท่ีชัดเจนเพ่ือป@องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน7 
3.2 เพ่ือเป�นการคุ!มตรองและดูแลท่ีสาธารณประโยชน7 
3.3 เพ่ือเป�นการสร!างจิตสํานึกสาธารณะให!ประชนชนรักษาสาธารณประโยชน7 ไม�ว�าจะเป�น
ทางสาธารณะประโยชน7 สาธารณูปโภคของชุมชน 

    4.   เป�าหมาย 
ทางสาธารณะประโยชน7 ท่ีสาธารณะประโยชน7 สาธารณูปโภคของชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
10 หมู�ท่ี บ!าน ในเขตพ้ืนท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 อง๕การบริหารส�วนตําบลบัวค!อได!ทราบถึงการบุกรุกท่ีสาธารณโยชน7 
6.2 เสนอคณะผู!บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
6.3 จัดทําโครงการสํารวจรังวัดเอกสารสิทธิ์ท่ีดินสาธารณะและจัดทําแนวเขต 
6.4 ทําการสํารวจรังวัดโดยติดต�อประสานงานสํานักงานท่ีดิน 
6.5 ดําเนินการจักทําแนวเขต เพ่ือให!ทราบแนวเขตท่ีชัดเจน เพ่ือป@องกันการบุกรุก และเพ่ือการสร!าง
จิตสํานึกสาธารณะให!ประชาชนรักษาสาธารณะประโยชน7 ไม�ว�าจะเป�นทางสาธารณะประโยชน7 ท่ี
สาธารณะประโยชน7 สาธารณูปโภคของชุมชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
25,000 บาท 

9. ผู*รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
10.1 ได!ทราบแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน7ท่ีชัดเจน เพ่ือป@องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน7 
10.2 เป�นการคุ!มครองและดูแลท่ีสาธารณประโยชน7 
10.3 สร!างจิตสํานึกสาธารณะให!แก�ประชาชนรักษาสาธารณะประโยชน7 ไม�ว�าจะเป�นทาง

สาธารณะประโยชน7 ท่ีสาธารณะประโยชน7 สาธารณูปโภคของชุมชน 

 



-๖๔- 
 

ลําดับท่ี  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “จัดทําคู�มือการป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค7การปกครองส�วนท!องถ่ินในฐานะเป�นผู!ใช!อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเป�นหน�วยงานท่ีมีหน!าท่ีในการให!บริการสาธารณะด!านต�างๆซ่ึงดําเนินการแก!ไข
ปญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึนให!แก�คนในท!องถ่ินเป�นองค7กรท่ีมีความใกล!ชิดกับประชาชน และมีความเข!าใจใน
สภาพและรับรู!ถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท!องถ่ินดีกว�าหน�วยงานราชการส�วนกลาง ในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการขององค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินย�อมอาจส�งผลกระทบต�อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน!าท่ีหรือละเว!นการปฏิบัติหน!าท่ีโดยมิชอบ หรือได!ใช!
อํานาจในตําแหน�งหน!าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน7ท่ีมิควรได!โดยมิชอบด!วยกฎหมาย รวมท้ังปญหา
การทุจริตคอรัปชั่นอันเป�นปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเป�นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาน และความ
สลับซับซ!อนของปญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษา ความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได!มีคําสั่ง ท่ี 
69/2557 เรื่องมาตรการป@องกันและแก!ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย ทุกส�วนราชการและ
หน�วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก!ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดนมุ!งเน!นการ
สร!างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมทุกส�วนในการตรวจสอบ เฝ@าระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันเพ่ือมิให!เกิดการทุจริตได! 

องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ได!ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององค7การปกครองส�วนท!องถ่ิน การปฏิบัติหน!าท่ีหรือละเว!นการปฏิบัติหน!าท่ีโดยมิชอบ 
หรือได!ใช!อํานาจในตําแหน�งหน!าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน7ท่ีมิควรได!โดยมิชอบด!วยกฎหมาย จึง
ดําเนินการจัดทําคู�มือการพัฒนาส�งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน ขององค7การ
บริหารส�วนตําบลบัวค!อ เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานต�อไป 

3. วัตถุประสงค$ 
เพ่ือจัดทําคู�มือการป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 

4. เป�าหมาย 
คณะผู!บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง มีแนวทางปฏิบัติตามคู�มือการ
ป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 แต�งต้ังคณะทํางานจัดทําคู�มือการป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 
6.2 รวบรวมข!อมูลเพ่ือจัดทําคู�มือการป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 
6.3 จัดทําคู�มือการป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 
 



-๖๕- 
 

6.4 คณะผู!บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ปฏิบัติตามคู�มือการป@องกัน
ผลประโยชน7ทับซ!อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม�มีงบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

10.1 ผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงาน พนักงานจ!างมีความรู!ในเรื่องการ
ป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 

10.2 ผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงาน พนักงานจ!าง ปฏิบัติตามคู�มือการ
ป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน 
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ลําดับท่ี  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สร!างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�ขัดกันแห�ง
ผลประโยชน7หรือการมีผลประโยชน7ทับซ!อน 
2. หลักการและเหตุผล 

ด!วยสถานการณ7หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน7ส�วนตนเข!ามาเก่ียวข!องจนส�งผลกระทบ
ต�อการตัดสิ้นใจหรือการปฏิบัติหน!าท่ีในตําแหน�ง การกระทําดังกล�าวอาจเกิดข้ึนโดยรู!ตัวหรือไม�รู!ตัว 
ท้ังเจตนาหรือไม�เจตนาหรือเป�นเรื่องการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเป�นสิ่งผิดแต�อย�างใด 
พฤติกรรมเหมานี้ เป�นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ!าหน!าท่ีของรัฐท่ีต!องคํานึงถึง
ผลประโยชน7ของตนเองหรือพวกพ!อง 

ผลประโยชน7ทับซ!อน หมายถึง สถานการณ7ท่ีเจ!าหน!าท่ีของรัฐมีผลประโยชน7ส�วนตัวอยู� และมี
การใช!อิทธิพลตามอํานาจหน!าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให!เกิดประโยชน7ส�วนตัว โดยก�อให!เกิดผลเสีย
ต�อผงประโยชน7ส�วนรวม ผลประโยชน7ทับซ!อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม�จํากัดอยู�ในรูปแบบของตัวเงิน
หรือทรัพย7สินเท�านั้น แต�รวมถึงประโยชน7อ่ืนๆท่ีไม�ใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย7สินก็ได! อาทิการแต�งต้ังพวก
พ!องเข!าไปดํารงตําแหน�งต�างๆ หรือการท่ีบุคคลผู!มีอํานาจตัดสิ้นใจให!ญาติพ่ีน!องหรือบริษัทท่ีตอนมี
ส�วนได!สัมปทานหรือประโยชน7จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายความรวมถึงความขัดแย!งกัน
ระหว�างผลประโยชน7ส�วนตนและประโยชน7ส�วนรวม 

ดังนั้นองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงได!จัดกิจกรรมให!ความรู!ความเข!าใจการป@องกัน
ผลประโยชน7ทับซ!อนแก�บุคลากรในองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เพ่ือป@องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได!จัดกิจกรรมป@องกันผลประโยชน7ทับซ!อน ผ�านการประชุมผู!บริหารกับพนักงาน
ส�วนตําบลบัวค!อ เพ่ือให!พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือ
เป�นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือให!เกิดประโยชน7ทับซ!อน 
3. วัตถุประสงค$ 

3.1 เพ่ือให!ผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงาน พนักงานจ!างมีจิตสํานึก
และตระหนักท่ีจะไม�กระทําการขัดกันแห�งผลประโยชน7หรือการมีผลประโยชน7ทับซ!อน 

3.2 เพ่ือเสริมสร!างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร�งใสของข!าราชการและเจ!าหน!าท่ี
ขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

3.3 เพ่ือเสริมสร!างให!ข!าราชการและเจ!าหน!าท่ีขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มี
จิตสํานึกค�านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย7 สุจริต มุ�งม่ันทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันม่ันคง ส�งผลให!หน�วยงานปลอดจากการทุจริตคอร7รัปชั่น มุ�งสู�การเป�นข!าราชการท!องถ่ิน
ไทยใสสะอาด 
4. เป�าหมาย 

คณะผู!บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง มีจิตสํานึกและตระหนักท่ี
จะไม�กระทําการขัดกันแห�งผลประโยชน7หรือการมีผลประโยชน7ทับซ!อน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให!ความรู!เรื่องผลประโยชน7ทับซ!อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม�มีงบประมาณ 
9. ผู*รับผิดชอบ 

สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ7 
คณะผู!บริหาร พนักงานส�วนตําบล ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง มีจิตสํานึกและตระหนักท่ีจะไม�
กระทําการขัดกันแห�งผลประโยชน7หรือการมีผลประโยชน7ทับซ!อน 
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ลําดับท่ี  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการบ!านน�าอยู� หมู�บ!านน�ามอง (กิจกรรมคัดแยกขยะ 
ลดขยะต้ังแต�ต!นทาง) 
2. หลักการและเหตุผล 
 สําหรับจังหวัดมหาสารคามได!กําหนดวิสัยทัศน7การพัฒนาจังหวัดคือ เมืองการศึกษา พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แหล�งผลิตผลปลอดสารพิษ เสริมสร!างเศรษฐกิจชุมชน ท้ังนี้การมุ�งเป�นเมืองแห�ง
การศึกษา หรือตักสิลานคร นั้น สิ่งสําคัญคือบ!านเมืองต!อมีสภาพแวดล!อมท่ีสะอาด สังคมสงบ
และปลอดภัย เพ่ือส�งเสริมบรรยากาศแห�งการเรียนรู! องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ กําหนด
วิธีการตามภารกิจสอดคล!องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู!บริหารท!องถ่ิน ท้ังนี้ 
สามารถวิเคราะห7ภารกิจให!ตรงกับสภาพปญหาท่ีภารกิจดังกล�าวได!กําหนดไว!ในพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค7การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และแก!ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให!องค7กรปกครอง
ส�วนท!องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 67(2)รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําเดินและท่ีสาธารณะ
รวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(3)ป@องกันโรคและระงับโรคติดต�อตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก�องค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ.2542 แก!ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 (2) การจัดให!มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบาย
น้ํา(ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท!องถ่ิน(17)การรักษาความสะอาดและความ
เป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง(18)การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
 ดังนั้นจึงจําเป�นต!องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส�วน ท้ังส�วนข!าราชการ สถาบันการศึกษา 
องค7การปกครองส�วนท!องถ่ิน สถานประกอบการธุรกิจ เอกชน ชุมชนเมือง หมู�บ!าน วัดและ
สถานท่ีทางศาสนาทุกแห�ง ร�วมกันรักษาความสะอาดและพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองอย�างสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนต!องสร!างกระบวนการการเรียนรู!ในสังคมให!เกิดจิตสํานึกและปลูกฝงวินัยเรื่องการรักษา
ความสะอาดของบ!านเมืองให!ฝงแน�นในชีวิตจิตใจ เป�นพลังขับเคลื่อนวาระจังหวัดมหาสารคาม 
การรณรงค7เสริมสร!างความเป�นระเบียบเรียบร!อยของบ!านเมือง คัดแยกขยะและกําจัดขยะ ตาม
หลักสุขาภิบาล คลองสวยน้ําใส 
 การทําความสะอาดหมู�บ!านรวมท้ัง คัดแยกและกําจัดขยะ ตามหลักสุขาภิบาล คลองสวยน้ํา
ใส ซ่ึงตําบลบัวค!อ ไม�มีพนักงานดูแลทําคามสะอาดจึงต!องจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือให!หมู�บ!านใน
ตําบลบัวค!อ สะอาดน�ามองยิ่งข้ึน และสร!างจิตสํานึกให!ประชาชนในหมู�บ!านรู!จักรักษาความ
สะอาด 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ได!ตระหนักถึงปญหา
ดังกล�าวจึงได!จัดทําโครงการตําบลบัวค!อสะอาดเพ่ือเป�นการดูแลรักษาความสะอาดคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะ ตามหลักสุขาภิบาล หมู�บ!านตําบลบัวค!อให!หมู�บ!านในตําบลบัวค!อ สะอาดน�ามอง
ยิ่งข้ึน และสร!างจิตสํานึกให!ประชาชนในหมู�บ!านรู!จักรักษาความสะอาด และยังเป�นการรณรงค7
ให!ชุมชนและประชาชนทุกคนร�วมมือกันพัฒนาตําบลบัวค!อให!สะอาด ถ!าทุกคนและทุกภาคส�วนมี
ความร�วมมือกันจะทําให!เกิดการพัฒนาท่ีเป�นรูปธรรมท่ีชัดเจนและยั่งยืนทําให!ชุมชนสะอาด 
สวยงามและเป�นระเบียบเรียบร!อยส�งผลให!ชุมชนมีความน�าอยู� น�ามองยิ่งข้ึน 
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3. วัตถุประสงค$ 

3.1 เพ่ือรณรงค7ปลูกจิตสํานึกให!ประชาชนคัดแยกขยะกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
3.2 ร!อยละ 40 ของหมู�บ!าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีสามารถเป�นต!นแบบการลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอย 
3.3 ร!อยละ 100 ของหมู�บ!าน/ชุมชน มีการจัดต้ัง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
3.4 เพ่ือรณรงค7ให!ประชาชนทําปุdยหมักและน้ําอินทรีย7ชีวภาพใช!เอง 
3.5 เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท!องถ่ิน 

4. เป@าหมาย 
กลุ�มสตรีและกลุ�มอาชีพ ประจําหมู�บ!าน และผู!สังเกตการณ7 จํานวน 90 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
10 หมู�บ!าน ในเขตองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 เขียนโครงการเสนอผู!บริหารเพ่ือพิจารณาโครงการ 
 6.2 ประชุมผู!ท่ีมีส�วนเก่ียวข!อง เช�น คณะผู!บริหาร พนักงานทุกท�าน 
 6.3 จัดเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนการเรียนรู! ความคิดเห็นกระบวนการคัดแยกขยะท้ัง 
10 หมู�บ!าน 
 6.4 ประชุมแกนนําแต�ละหมู�บ!านเข!าร�วมโครงการฯรับทราบแผนการปฏิบัติการ 
 6.5 ประชาสัมพันธ7เรื่องการคัดแยกขยะ 
 6.6 ให!ความรู!การคัดแยกขยะ การทําปุdยหมัก ฝ]กปฏิบัติแก�เครือข�ายแกนนําในแต�ละหมู�บ!าน
เพ่ือนําไปขยายสู�หมู�บ!าน 
 6.7 ดําเนินการแยกขยะอันตรายทุกหมู�บ!าน จํานวน 10 หมู�บ!าน 
ข้ันตอนในการรับซ้ือขยะ 

1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
- ต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามประเมิลผล 
- กําหนดปฏิทินรับซ้ือขยะแต�ละหมู�บ!าน 

  2. ชาวบ!านคัดแยกขยะและนําขยะมาขายเดือนละ 1 ครั้ง ตามกําหนดปฏิทินรับซ้ือขยะแต�
ละหมู�บ!าน 
  3. เจ!าหน!าท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ร�วมกับคณะกรรมการหมู�บ!านทําการชั่งน้ําหนัก
ขยะ 
  4. คณะกรรมการหมู�บ!านทําการจดบันทึกน้ําหนักขยะแต�ละประเภทลงในบิล 
  5. สมาชิกกองทุนนําบิลมาให!คณะกรรมการคิดเงินและลงจํานวนเงินท่ีสมาชิกประสงค7ท่ีจะ
นําเข!าบัญชีของตน ส�วนจํานวนเงินท่ีสมาชิกไม�ประสงค7ท่ีจะเข!ากองทุนนั้น คณะกรรมการจะจ�ายเป�นเงินสด 
  6. คณะกรรมการหมู�บ!านจะนําขยะท่ีสมาชิกขายให! ไปขายท่ีร!านรับซ้ือของเก�าท่ีมีระยะทาง
ใกล!ชุมชน 
  7. คณะกรรมการหมู�บ!านนําบิลมาลงบัญชีขายขยะแต�ละครัวเรือน บัญชีรายรับ-รายจ�าย ซ้ือ
ขายขยะแล!วนําเงินฝากเข!าบัญชีกองทุน 
 ข้ันตอนในการดําเนินงานจัดต้ังกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห7จากขยะรีไซเคิล 
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1. การประชุมเจ!าหน!าท่ี ร�วมกับคณะกรรมการหมู�บ!าน หารือหลักเกณฑ7กองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห7จากขยะรีไซเคิลเพ่ือนํามาประยุกต7ใช!ให!สอดคล!องพ้ืนท่ีตําบลบัวค!อ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกประชาคมชี้แจงหลักเกณฑ7กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห7จาก
ขยะรีไซเคิล ให! ประชาชน ท้ัง 10 หมู�บ!านในเขตพ้ืนท่ีตําบลบัวค!อได!รับการเข!าใจถึง
แนวทางการดําเนินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห7องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

3. การออกประชุมเชิงปฏิบัติการ ท้ัง 10 หมู�บ!าน ประชาชน มีความสนใจ ในแนวทางการ
จัดต้ังกองทุนฯเป�นอย�างมาก จึงได!มีการแต�งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ดําเนินการออกรับซ้ือขยะรีไซเคิล กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห7จากขยะรีไซเคิลตําบลบัว
ค!อ และคณะกรรมการหมู�บ!าน 

4. แต�งต้ังคณะทํางานผู!รับผิดชอบดําเนินการจัดทํา ใบสมัครสมาชิก สมุดทะเบียนคุมลูกค!า 
บัญชีขายขยะแต�ละครัวเรือน รายรับ-รายจ�าย ซ้ือขายขยะ สมุดบัญชีเงินฝาก กองทุนฯ 

5. ลงพ้ืนท่ีรับสมัครสามชิกท่ีมีความประสงค7จะเข!าเป�นสมาชิกกองทุมฌาปนกิจสงเคราะห7
จากขยะรีไซเคิลตําบลบัวค!อ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
200,000 บาท 

9. ผู*รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

1. ปริมาณขยะลดลง 
2. หมู�บ!านสะอาดน�าอยู� น�ามอง 
3. ทุกคนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาความสะอาดหมู�บ!านในตําบลบัวค!อ 
4. ตอบสนองวาระจังหวัดมหาสารคาม การรณรงค7เสริมสร!างความเป�นระเบียบเรียนร!อย

ของบ!านเมือง 
5. ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล!อม 
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ลําดับท่ี  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การประกาศเจตนารมณ7ต�อต!านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เป�นองค7การท่ีมีความมุ�งหมายท่ีจะเป�นองค7การแห�งการเรียนรู! การ
ป@องกันการทุจริต ปลูกฝงความซ่ือสัตย7สุจริต สร!างสังคมคุณธรรมความโปร�งใสตลอดจนให!ความสําคัญกับการ
ต�อต!านการทุจริตคอร7รัปชั่น สนับสนุนและส�งเสริมบุคลากรทุกระดับ มีจิตสํานึกในการป@องกันและต�อต!านการ
ทุจริตคอร7รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือสร!างความโปร�งใส อันจะทําให!ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว!วางใจ
ในการบริหารงาน 

ตามประกาศรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี 104/2557 เรื่องการกํากับดูแลการใช!จ�ายงบประมาณ
รายจ�ายขององค7การปกครองส�วนท!องถ่ิน เพ่ือให!การใช!จ�ายงบประมาณขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ คุ!มค�า มีความโปร�งใส และอยู�ภายใต!กรอบวินัยการเงินและคลังท่ีดี รวมท้ังเป�นการ
ป@องกันและปราบปรามไม�ให!มีการใช!จ�ายงบประมาณ ขององค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินไปในทางท่ีมิชอบด!วย
กฎหมาย องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อจึงได!ประกาศเจตนารมณ7การป@องกันและต�อต!านการทุจริต
คอร7รัปชั่น ดังนี้ 

1. การใช!จ�ายงบประมาณขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เป�นไปอย�างถูกต!องตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมุ!งเน!นแผนงาน หรือโครงการประเภทงบลงทุนท่ีเป�นการ
แก!ปญหาความเดือดร!อน และความเป�นอยู�ของประชาชนอย�าเป�นรูปธรรม 

2. การจัดซ้ือจัดจ!าง เป�นไปโดยเปbดเผย โปร�งใส ตรวจสอบได! และเปbดโอกาสให!มีการแข�งขันอย�าง
เป�นธรรม 

3. นําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วม เพ่ือสกัดก้ันมิให!เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

4. ไม�ละเลย หรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข!าข�ายการทุจริตคอร7รัปชั่นท่ีเก่ียวข!องโดยต!อง
แจ!งให!ผู!บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีนับผิดชอบทราบและให!ความร�วมมือในการตรวจสอบ
ข!อเท็จจริง 

5. มุ�งรักษาวัฒนธรรมองค7กรในด!านการป@องกันและต�อต!านการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค$ 
เพ่ือให!ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ7ในการต�อต!านการทุจริต 

4. เป�าหมาย 
4.1 ประกาศเจตจํานงการต�อต!านการทุจริตของผู!บริหารท!องถ่ิน อย�างน!อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต�อต!านการทุจริตของผู!บริหารต�อหน!าสาธารณชน อย�างน!อย 1 ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต!านการทุจริตของผู!บริหารองค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม�มีงบประมาณ 

9. ผู*รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
10.1 การบริหารราชการขององค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินมีความโปร�งใส สามารถป@องกันการทุจริต

ของบุคลากรองค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
10.2 ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ7ในการต�อต!านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗๓- 
 

ลําดับท่ี  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   สร!างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงาน พนักงานจ!าง ขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เป�นบุคลากรท่ีมีความสําคัญต�อองค7กร 
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อให!มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานเป�นปจจัย
ท่ีสําคัญในการพัฒนางานให!มีคุณภาพจะต!องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป�นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การทํางานท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได!ด!านการพัฒนาระบบบริหารงานให!มีประสิทธิภาพ เป�น
ธรรม เพ่ือนําไปสู�การสร!างมาตรฐานความโปร�งใส และการให!บริการท่ีเป�นธรรมตรวจสอบได!อย�างแท!จริง การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน!าท่ีขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อต!องเป�นไปเพ่ือประโยชน7สุขของประชาชา 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และเปbดเผยข!อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว�าด!วยหลักเกณฑ7และวิธีการบริหารกิจการ
บ!านเมืองท่ีดี พ.ศ.2553 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให!การบริหารจัดการบ!านเมืองท่ีดีนั้น ต!องก�อให!เกิดประโยชน7สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ!มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือ
เป�นการเสริมสร!างการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให!มีประสิทธิภาพ เป�นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได! จึงได!จัดให!มีมาตรการสร!างความโปร�งใส
ในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค$ 
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด!านความโปร�งใส 
3.2 เพ่ือให!การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต!อง 
3.3 เพ่ือเป�นการป@องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน7 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกลการปฏิบัติราชการด!านการบริหารงานบุคคลขององค7การบริหารส�วนตําบล

บัวค!อ 
4. เป�าหมาย 

จัดทํามาตรการด!านการบริหารงานบุคคลขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑ7 การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง โยกย!าย โอนเลื่อนตําแหน�ง/
เงินเดือน 
6.2 นําหลักเกณฑ7การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป�นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินงานการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม�มีงบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ7 
10.1 เจ!าหน!าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ลดข!อร!องเรียนในการดําเนินการด!านการบริหารงานบุคคล 
10.3 การบริหารงานบุคคลขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อมีความโปร�งใส สามารถป@องกันการ

ทุจริตของเจ!าหน!าท่ีได! 
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ลําดับท่ี  
  ๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   จัดทําข!อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  ๒.หลักการและเหตุผล 

            จากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได!กําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึกถึงธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป�นหลัก รวมถึง
ข!อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน�วยงานภาครัฐ สาเหตุส�วนใหญ�เกิดจากการดําเนินงานของบุคคล
หรือจากปจจัยทางวัฒนธรรมองค7กร ท่ีเอ้ือให!เกิดการทุจริต ดังนั้นองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงได!จัดทํา
มาตรการ “จัดทําข!อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด!วยความ
ซ่ือสัตย7 สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี ข้ึนเพ่ือเป�นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายใน
องค7กรท่ีจํานําไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานให!สูงข้ึน          

  ๓.วัตถุประสงค$ 
3.1 เพ่ือให!บุคลากรปฏิบัติงานราชการด!วยความซ่ือสัตย7สุจริต มีคุณธรรม 
3.2 เพ่ือให!บุคลากรทุกคนนําไปยึดปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร!างวัฒนธรรมองค7กรท่ีมีความโปร�งใส มีคุณธรรม 

๔. เป�าหมาย 
บุคลกรในองค7กรปฏิบัติตามเกณฑ7ตัวชี้วัดข!อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

 ๖. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําข!อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
6.2 รวบรวมรายงานข!อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการเสนอผู!บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ7แจ!งให!ทุกส�วนราชการถือปฏิบัติ 

  ๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

  ๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม�มีงบประมาณ 

       ๙. ผู*รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

       ๑o. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ7 
           มีการจัดทําข!อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๖- 
 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการให!ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค7กร          

อิสระ 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

                  กลไกลการกํากับดูแลองค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินตามกฎหมาย องค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินแต�   
         ละประเภทได!ให!อํานาจข!าราชการในหน�วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู!ว�าราชการจังหวัดและ 
          นายอําเภอกํากับดูแลให!องค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินดําเนินการให!เป�นไปตามกฎหมาย 
                    กลไกองค7กรอิสะเพ่ือตรวจสอบการให!อํานาจ ซ่ึงในแง�ของการทุจริตจะเก่ียวข!องกับการใช! 
          จ�ายเงินไปโดยชอบด!วยกฎหมายระเบียบข!อบังคับหรือไม� เพ่ือให!องค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
         ดําเนินงานต�างๆ อย�างโปร�งใส สุจริต ตรวจสอบได! ซ่ึงหน�วยงานท้ังสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน  
         คณะกรรมการป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เป�นองค7กรท่ีมีหน!าท่ีสําคัญในการตรวจสอบ   
         ดังนั้น องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงได!มีมาตรการให!ความร�วมมือในการตรวจสอบข้ึน 
          ๓.  วัตถุประสงค$ 

      3.1 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกในการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐ และองค7กรอิสระ 
4 เป�าหมาย 
      การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
5 พ้ืนท่ีดําเนินการ 
     องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6 วิธีการดําเนินการ 
       6.1 ให!ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังผู!กํากับดูแลและองค7กรอิสระ 
7 ระยะเวลาดําเนินการ 
      3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8 งบประมาณดําเนินการ 
      ไม�มีงบประมาณ 
9 ผู*รับผิดชอบ 
     ทุกสํานัก/กอง ในองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

                องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ให!ความร�วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลจากองค7กรอิสระ  
                และหน�วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๗- 
 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   แต�งต้ังผู!รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร!องทุกข7/ร!องเรียน 
๒. หลักการและเหตุผล 

      ด!วยองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีนโยบายใช!หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให!ภาคประชาชน
เข!ามามีส�วนร�วมโดยเปbดโอกาสให!ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร!องเรียน เสนอข!อคิดเห็น ซ่ึง
สามารถยื่นคําร!องเรียนผ�านช�องทางต�างๆ ได!แก� เวปไซต7 ทางโทรศัพท7 แจ!งด!วยตนเอง 
        เพ่ือให!การดําเนินการรับเรื่องร!องเรียนเป�นไปด!วยความเรียบร!อย สามารถแก!ไขความ
เดือดร!อนของประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ จึงได!แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการร!องทุกข7 
ร!องเรียน ประจําองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ รวมท้ังการจัดทําคู�มือการร!องทุกข7 ร!องเรียนข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได!รับแจ!งเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข7 ต�างๆให!เจ!าหน!าท่ี
ผู!รับผิดชอบถือปฏิบัติเป�นแนวทางเดียวกัน      

          ๓.  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือจัดให!มีเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบดําเนินการรับแจ!งเรื่องราวร!องทุกข7/ร!องเรียน 

๔.  เป�าหมาย 
      มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร!องเรียน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
      องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
๖. วิธีการดําเนินการ 

-กําหนดผู!รับผิดชอบเรื่องร!องเรียน 
-จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร!องเรียน 
-การเผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร!องทุกข7 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
      3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม�มีงบประมาณ 
๙. ผู*รับผิดชอบ 
      สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

เจ!าหน!าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร!องทุกข7ร!องเรียนเป�นไปตามคู�มือการรับเรื่องราว
ร!องทุกข7/ร!องเรียนขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อย�างถูกต!อง 

 
 
 
 
 
 
 



-๗๘- 
 

ลําดับท่ี  
           ๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การต้ังศูนย7ข!อมูลข!าวสาร 
           ๒. หลักการและเหตุผล 
                         ตามมาตรา ๙ แห�งพระราชบัญญัติข!อมูลข�าวสารของทางราชการ พ,ศ,๒๕๔o บัญญัติให! 
                หน�วยงานของรัฐต!องจัดให!มีข!อมูลข�าวสารของทางราชการ ตามท่ีกกหมายกําหนดไว!ให! 
                ประชาชนเข!าตรวจดูได! ณ ศูนย7ข!อมูลข�าวสารราชการ โดยมีเจตนารมณ7ให!ประชาชนมีโอกาสใน 
                การได!รับข!อมูลข�าวสารของราชการ 
                            ดังนั้น เพ่ือให!การดําเนินการดังกล�าวเป�นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค7การบริหารส�วน 
                ตําบลบัวค!อ จึงได!จัดสถานท่ีข!อมูลข�าวสารสําหรับประชาชนเข!าตรวจดูได! 
          ๓.  วัตถุประสงค$ 

 เพ่ือเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารอันเป�นประโยชน7แก�ประชาชนครบถ!วน ถูกต!องและไม�บิตเบือน 
๔.  เป�าหมาย 
      มีศูนย7ข!อมูลข�าวสารและเจ!าหน!าท่ีไว!อํานวยความสะดวกในการขอข!อมูลข�าวสารของทาง 
      ราชการ 
๑๑. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
      องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
๑๒. วิธีการดําเนินการ 

-มีการจัดต้ังศูนย7ข!อมูลข�าวสารและสถานท่ีให!ประชาชนเข!าตรวจดูข!อมูลข�าวสาร 
-มีการแต�งต้ังเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบประจําศูนย7ข!อมูลข�าวสารท่ีเป�นปจจุบัน 

๑๓. ระยะเวลาดําเนินการ 
      3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
๑๔. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม�มีงบประมาณ 
๑๕. ผู*รับผิดชอบ 
      สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
๑๖. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

 ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับรู! รับทราบ และการขอข!อมูลข�าวสาร 
 
 
 

 

 

 

 

 



-๗๙- 
 

ลําดับท่ี  
           ๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   เผยแพร�ข!อมูลข�าวสาร ณ ศูนย7ข!อมูลข�าวสาร 
           ๒. หลักการและเหตุผล 
                         ตามพระราชบัญญัติข!อมูลข�าวสารของทางราชการ พ,ศ,๒๕๔o มาตร ๗ ,๙ บัญญัติให! 
                หน�วยงานของรัฐต!องจัดให!มีการเผยแพร�ข!อมูลข�าวสาร ดังนั้นองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึง 
                จัดให!มีมาตรการเผยแพร�ข!อมูลข�าวสาร ณ ศูนย7ข!อมูลข�าวสาร เพ่ือให!ประชาชนสามารถ 
                ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน!าท่ีและเข!าถึงข!อมูลข�าวสารท่ีสําคัญได!ง�าย 
          ๓.  วัตถุประสงค$ 

 เพ่ือเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารอันเป�นประโยชน7แก�ประชาชนครบถ!วน  
๔.  เป�าหมาย 
      มีข!อมูลข�าวสารราชการครบถ!วน ณ ศูนย7ข!อมูลข�าวสารราชการ อบต.บัวค!อ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
      องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
๖. วิธีการดําเนินการ 

-จัดให!มีข!อมูลข�าวสารประเภทต�างๆ เผยแพร�ให!ประชาชนทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
      3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม�มีงบประมาณ 
๙. ผู*รับผิดชอบ 
      สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

 ประชาชนไก!รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับรู! รับทราบ และการขอข!อมูลข�าวสาร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



-๘o- 
 

ลําดับท่ี  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดต้ังศูนย7รับเรื่องราวร!องทุกข7/ร!องเรียน ขององค7การ 

บริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
๒. หลักการและเหตุผล 

          องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เป�นหน�วยงานภาครัฐท่ีเน!นการให!บริการประชาชน 
และมีเป@าหมายให!การบริการประชาชนในด!านต�างๆ ซ่ึงประชาชนสามารถร!องทุกข7/ร!องเรียน ใน
ความต!องการของประชาชนได! ดังนั้น เพ่ือให!การดําเนินงานด!านการบริการรับเรื่องราวร!องทุกข7 
ร!องเรียน เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต!องการ
ของประชาชน องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงจัดต้ังศูนย7รับเรื่องราวร!องทุกข7 ข้ึน 

          ๓.  วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดร!อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได!แก!ไขปญหาได!อย�างถูกต!อง 

๔.  เป�าหมาย 
      ให!บริการรับเรื่องราวร!องทุกข7/ร!องเรียน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หมู�บ!านในเขตองค7การบริหารสว�นตําบลบัวค!อ 
๖. วิธีการดําเนินการ 

-จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบรับเรื่องราวร!องทุกข7 ร!องเรียน 
-เผยแพร�ประชาสัมพันธ7ให!ประชาชนทราบช�องทางการร!องทุกข7 
-ส�งเรื่องให!คณะผู!บริหาร เพ่ือให!พิจารณาสั่งการ เพ่ือแก!ไขปญหาความเดือดร!อน 
-แจ!งผลการปฏิบัติงานให!ผู!ร!องทุกข7 ร!องเรียนทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
      3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม�มีงบประมาณ 
๙. ผู*รับผิดชอบ 
      สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

 มีสถิติจํานวนเรื่องร!องเรียน ร!องทุกข7 ทําให!ประชาชนได!เห็นว�าประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบการปฎิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 



-๘๑- 
 

ลําดับท่ี 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาองค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2548 
องค7กรจัดทําแผนพัฒนา ข!อ 7(2) และข!อ 9 กําหนดให!องค7กรและโครงสร!างขององค7กรจัดทะแผนพัฒนาของ
องค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให!องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีองค7กร
ในการจัดทําแผนพัฒนาในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค7กรปกครองส�วน
ท!องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
3.วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือส�งเสริมให!บุคลากรขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส�วนได!มี
ส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร7การพัฒนาองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ
และพัฒนาท!องถ่ินขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อให!สอดคล!องกับประเด็นการพัฒนาท่ีประชาคมองค7การ
บริหารส�วนตําบลบัวค!อและคณะกรรมการการพัฒนาองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ด!วยความถูกต!อง โปร�ง
ใส� และสุจริต 
4.เป�าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จํานวน 3 คน 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผู!แทนประชาคมองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ  
7.ระยะเวลาการดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 
9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
เป�นองค7กรในการยกร�างหรือจัดร�างแผนยุทธศาสตร7การพัฒนาองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อให!เป�นไปตาม
ความต!องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อให!เป�นไปตามความต!องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ด!วยความถูกต!อง โปร�งใส� สุจริต และให!
ความสําคัญในการต�อต!านการทุจริต 
 
 
 
 



-๘๒- 
 

ลําดับท่ี 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต�งต้ังตัวแทนประชาคมเข!าร�วมเป�นคณะกรรมการตรวจรับงานจ!าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ได!ดําเนินการตามข!อบัญญัติงบประมานรายจ�ายประจําปCใน
ด!านการจัดซ้ือจัดจ!างขององค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน และส�งเสริมให!ภาคประชาชน(ประชาคม) เข!ามามีส�วน
ร�วมในการตรวจสอบความถูกต!อง ตามมาตรการป@องกันการทุจริตในองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
3.วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือเป�นกลไกลของภาคประชาชน ในการมีส�วนร�วมกับองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อในการตรวจรับ
การจ!างเพ่ือความโปร�งใส ตรวจสอบได! ในการตรวจรับงานจ!างขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
4.เป�าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู�บ!าน ท้ัง 10 หมู�บ!าน 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 หมู�บ!านในเขตพ้ืนท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 ส�งเสริมกลไกภาคประชาชน ให!มีส�วนร�วมกับองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ โดยผ�านกระบวนการ
แต�งต้ังประชาคมประจําหมู�บ!าน  
7.ระยะเวลาการดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 
9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค7การบริหาร
ส�วนตําบลบัวค!อ  

10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน!าท่ีและบทบาทในการมีส�วนร�วมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน�วยงานท!องถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๓- 
 

ลําดับท่ี 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต�งต้ังตัวแทนประชาคมเข!าร�วมเป�นคณะกรรมการตรวจรับงานจ!าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป�นกลไกลท่ีสําคัญและเป�นเครื่องมือในการบริหารงาน ระบบควบคุมภายใน
จะช�วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให!อยู�ในระดับท่ียอมรับได! องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
พิจารณาแล!วเห็นว�าเพ่ือให!องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อมีแนวทางในการกําหนดระบบควบคุมภายในให!
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงานจึงได!กําหนดกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือให!งานปฏิบัติงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ซํ้าซ!อน ลดความเสียงหรือความเสียหาย 

3.2 เพ่ือให!บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไข ข!อตกลง ระเบียบข!อบังคับต�างๆ
ได!อย�างถูกต!องครบถ!วน 
4.เป�าหมาย 
 เพ่ือให!การควบคุมภายในขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน�วยงาน ลดความเสี่ยงของหน�วยงาน ซ่ึงจะทําให!การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค7 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 ท่ีทําการองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 1. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย�างต�อเนื่อง 
3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให!คณะทํางาน เพ่ือสรุปข!อมูล 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรต�างๆให!ผู!บริหารทราบ 

7.ระยะเวลาการดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช!งบประมาณ 

9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/ทุกกอง องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 มีการรายงานการควบคุมภายใน 
 
 
 
 



-๘๔- 
 

ลําดับท่ี 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให!สอดคล!องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ให!สอดคล!องกับสํานักงานป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป@องกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติบุคคล ในการดําเนินกิจกรรม การประพฤติตนให!เป�นท่ีประจักษ7 โดยการยกย�องเชิดชูเกียรติ
บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.เป�าหมาย 
 จัดทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 ท่ีทําการองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ7 และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.แจ!งประกาศหลักเกณฑ7ในการคัดเลือกให!ทุกชุมชนในเขตองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อทราบ 
เพ่ือให!แต�ละชุมชนคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. คณะกรรมการเสนอชื่อให!ผู!บริหารทราบแหละเห็นชอบ 
5. ดําเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

7.ระยะเวลาการดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช!งบประมาณ 

9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 เพ่ือเป�นการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

 

 

 



-๘๕- 

ลําดับท่ี 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะและมีจิตสาธารณะ 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให!สอดคล!องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ให!สอดคล!องกับสํานักงานป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ในการเชิดชูเกียรติบุคคล ในการดําเนิน
กิจกรรม การประพฤติตนให!เป�นท่ีประจักษ7 โดยการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการ
สาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
4.เป�าหมาย 
 จัดทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 ท่ีทําการองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ7 และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะ
และมีจิตสาธารณะ 
 2.แจ!งประกาศหลักเกณฑ7ในการคัดเลือกให!ทุกชุมชนในเขตองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อทราบ 
เพ่ือให!แต�ละชุมชนคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะ
และมีจิตสาธารณะ 

4. คณะกรรมการเสนอชื่อให!ผู!บริหารทราบแหละเห็นชอบ 
5. ดําเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

7.ระยะเวลาการดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช!งบประมาณ 

9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 เพ่ือเป�นการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
 
 

 

 

 



-๘๖- 

ลําดับท่ี 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย7 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให!สอดคล!องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ให!สอดคล!องกับสํานักงานป@องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ ในการเชิดชูเกียรติบุคคล ในการดําเนิน
กิจกรรม การประพฤติตนให!เป�นท่ีประจักษ7 โดยการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย7 สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย7 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
4.เป�าหมาย 
 จัดทําพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 ท่ีทําการองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ7 และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย7 สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 2.แจ!งประกาศหลักเกณฑ7ในการคัดเลือกให!ทุกชุมชนในเขตองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อทราบ 
เพ่ือให!แต�ละชุมชนคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย7 สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. คณะกรรมการเสนอชื่อให!ผู!บริหารทราบแหละเห็นชอบ 
5. ดําเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

7.ระยะเวลาการดําเนินการ 
3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8.งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช!งบประมาณ 

9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 เพ่ือเป�นการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย7 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

 

 



-๘๗- 

ลําดับท่ี 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมรายงานผลการใช!จ�ายงบประมาณให!ประชาชนทราบ 

2.หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด!านการคลังเป�นการทํางานท่ีต!องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต!องอยู�ในกรอบ และต!องมีระการบริหารท่ีรวดเร็ว ถูกต!อง ประชาชนหรือ
ผู!รับบริการเกิดความพึงพอใจสร!างความสะดวกให!แก�ประชาชนท่ีสุด ถูกต!องท้ังระเบียบกฎหมาย ข!อเท็จจริง 
ไม�มีข!อผิดพลาดบริการด!วยความเสมอภาคกัน ไม�เลือกปฏิบัติเสริมสร!างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารหารเงินหารคลังเกิดความโปร�งใสไม�เกิดการทุจริตคอร7รัปชั่นมีกระบวนการทํางานทางการคลังท่ีเปbดเผย
ข!อมูลอ่ืนต�อประชาชน 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือให!เกิดความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได! 
 3.2 การใช!งบประมาณอย�างคุ!มค�าและเปbดโอกาสให!ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได! 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต!องตามระเบียบท่ีเก่ียวข!อง 
4.เป�าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงสถานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยการรับเงิน การเบิก
จ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค7การปกครองส�วนท้ังถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก!ไขเพ่ิมเติม โดยเปbดเผยให!ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อภายในเก!าสิบวันนับ
แต�วันสิ้นปCและจัดทําประกาศสําเนารายงานดังกล�าวโดยเปbดเผยเพ่ือประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7.ระยะเวลาการดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 
9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด!านการเงินการคลังและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการจ�ายเงินถูกต!อง รวดเร็ว เกิดการประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร!างการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู!บริการ 

 
 

 



-๘๘- 

ลําดับท่ี 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การจัดทําและปรับปรุงคู�มืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 กําหนดให! “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให!การกระทําใดจะต!องได!รับอนุญาต ผู!อนุญาตจะต!องทํา
คู�มือสําหรับประชาชน” โดยมีเป@าหมาเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชน ลดต!นทุนของประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให!บริการของภาครัฐ 

องค7กาบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ได!จัดทําคู�มือประชาชน ประกอบด!วยภารกิจหน!าท่ีงานในการบริการ
ประชาชนตามอํานาจหน!าท่ี 
3.วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือให!ประชาชนท่ีมาติดต�อราชการ รับทราบข้ันตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ 
 3.2 เพ่ือเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารในการจัดซ้ือจัดจ!าง  

3.3 เพ่ือสร!างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
3.4 เพ่ือลดการใช!ดุลพินิจของเจ!าหน!าท่ี 
3.5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

4.เป�าหมาย 
 ประชาชนผู!เข!ามาติดต�อราชการกับองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
5.พ้ืนท่ีการดําเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6.วิธีการดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงคู�มือประชาชน 

6.2 รวบรวมข!อมูลเพ่ือจัดทําและปรับปรุงคู�มือประชาชน 
6.3 จัดทําและปรับปรุงคู�มือประชาชน 
6.4 ผู!บริหาร สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบล พนักงาน พนักงานจ!าง ปฏิบัติงานให!เป�นไปตาม

คู�มือประชาชน 
7.ระยะเวลาการดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 
9.ผู*รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 10.1ประชาชน สะดวก รวดเร็ว ในการติดต�อเพ่ืออนุญาตอนุมัติ กับองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

10.2เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
 



-๘๙- 

ลําดับท่ี 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงานขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบล 

และหัวหน!าส�วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ เป�นหน�วยงานบริหารราชการส�วนท!องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หน!าท่ีในการจัดการบริการสาธารณะให!แก�ประชาชนในท!องถ่ิน ตามอํานาจหน!าท่ีขององค7การบริหารส�วน
ตําบลบัวค!อ ท้ังท่ีเป�นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค7การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 หน!าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก�องค7กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ี
กําหนดให!องค7การบริหารส�วนตําบลมีหน!าท่ีให!บริการสาธารณะแก�ประชาชน ผู!มารับบริการติดต�องานกับ
หน�วยงานต�างๆขององค7การบริหารส�วนตําบล มักจะประสบปญหาด!านการอํานวยความสะดวกในการติดต�อ
ราชการเนื่องจากมีภารกิจมากมาย ไม�รวมอยู�กับฝ_ายบริหาร ไม�มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจท่ีให!
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน!าหน�วยงาน ระดับสํานักฯ กอง ซ่ึงเป�นอุกสรรคอย�างยิ่งต�อการให!บริการ 
ทําให!เกิดความล�าช!า จึงจําเป�นท่ีจะต!องมีมาตรการ การมอบอํานาจหน!าท่ีขององค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 

3. วัตถุประสงค$ 
 3.1 เพ่ือเป�นการลดขันตอนการให!บริการให!ได!รับความสะดวก รวดเร็ว เป�นธรรม ตอบสนองความ
ต!องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให!ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน�วยงาน  

3.3 เพ่ือให!กระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู!บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป@องกันการผูกขาดอํานาจหน!าท่ีในการใช!ดุลยพินิจอันอาจเป�นเหตุแห�งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหน�งหน!าท่ีราชการ 
4. เป�าหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ ปลัดองค7การบริหารส�วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีการดําเนินการ 

 ท่ีทําการองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯข!อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดทําหนังสือเวียนทุกส�วนราชการและผู!รับมอบอํานาจให!ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ7 ให!ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 
 
 



-๙o- 
 

 
 

9. ผู*รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 
 10.1 มีคําสั่งมอบหมายงานให!ผู!ท่ีเก่ียวข!องปฏิบัติราชการแทน 

10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในกาบริการท่ีได!รับอยู�ในระดับดี 
10.3 ประชาชนได!รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน!าท่ีอันเป�นช�องทางการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



-๙๑- 

ลําดับท่ี 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาท!องถ่ินให!มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ_ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

 การส�งเสริมสมาชิกสภาท!องถ่ินให!มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ_ายบริหาร เป�นกล
ไกลสําคัญท่ีใช!สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฝ_ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารงาน
ปจจุบันองค7กรปกครองส�วนท!องถ่ินมีอิสละเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป�นของตนเอง แต�ถีงแม�จะ
เป�นอิสระ ส�วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต�างๆ  

องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ จึงได!ดําเนินกิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบลบัว
ค!อให!มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ_ายบริหารข้ึน 

3. วัตถุประสงค$ 
  3.1 เพ่ือเป�นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ_ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให!เกิดความโปร�งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได! 

3.3 สมาชิกสภาท!องถ่ินเข!าใจบทบาท หน!าท่ีของตนเองมากข้ึน 
4. เป�าหมาย 

สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ  
5. พ้ืนท่ีการดําเนินการ 

  ท่ีทําการองค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดทําคู�มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข!องเพ่ือให!สมาชิกสภาองค7การบริหารส�วนตําบลบัว 
ค!อใช!สําหรับประชุม 

6.2 แต�งต้ังสมาชิกสภาท!องถ่ินเป�นคณะกรรมการการตรวจสอบการดําเนินงานต�างๆ 
6.3 สมาชิกองค7การบริหารสาวนตําบลบัวค!อต้ังกระทู!ถามการบริหารงานในการประชุมสภา

องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

3 ปC (งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม�ใช!งบประมาณ 
9. ผู*รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค7การบริหารส�วนตําบลบัวค!อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ$ 

 10.1 สมาชิกสภาท!องถ่ินเข!าใจบทบาทหน!าท่ี และร�วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ_ายบริหาร 
           10.2 การปฏิบัติงานต�างๆมีความโปร�งใส ตรวจสอบได! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


