
 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ   

(พ.ศ.๒๕๖๕) 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 

 



 

ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า  

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค า ส่ัง ที่ 69/2557  เรื่อง 
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทกุส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตได้  

  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  จึงได้จัดท าแผนปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ข้ึน  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหเ้กิดผลในทางปฏิบัต ิ และเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวค้อให้บรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามค าส่ังรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหน่ึงด้วย 

 

       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
       อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

                                       เรื่อง                                                     หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

- การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจรติในองค์กร                                    ๑ 
- หลักการและเหตุผล                                                                            ๓ 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน                                                               ๔ 
- เปูาหมาย                                                                                         ๔ 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                                   ๔ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการ                      ๕ 
(๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                             ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑- 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทจุรติในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength)  
 

จุดอ่อน (Weakness)  
 

 

๑.มีโครงสร้างชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่
ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน  

๒.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดท าแผน การ
ท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น  
๓.มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตต าบลบัวค้อ 
๔.สภา อบต.บัวค้อ สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้
กรอบกฎหมาย  
๕.ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
๖.ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการ
พัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น  
๗.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  
๘.มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทาให้
คล่องตัวในการบริหารงาน  
๙.มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น  
๑o.ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  
๑๑.สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตามภารกิจและกาลัง
งบประมาณ  
๑๒.มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย  
๑๓.มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนใน
ทุกชุมชน  
๑๔.มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนในเร่ือง
เฉพาะทางเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
๑๕.มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างกว้างขวางและหลากหลาย  
 
 

๑.บุคลากรบางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบในการบริหารงาน  
๒.มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้การปฏิบัติ
ของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์  
๓.บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 
ในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้การทางานไม่มีความต่อเนื่อง  
๔.ระบบการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน  
๕.ปัญหา ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีมาก 
แต่งบประมาณมีจานวนจ ากัด จึงไม่สามารถตอบสนองและ
ด าเนินการให้ได้ทุกอย่างและยังไม่ทั่วถึง  
๖.บุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานโดยเฉพาะ
ในเร่ืองของการเปิดเผยข้อมูลและการพร้อมรับการ
ตรวจสอบ  
๗.บุคลากรยังขาดจิตสานึกการให้บริการที่รวดเร็วและเป็น
ธรรม  
 



 
๑๖.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและสะดวก  
๑๗.มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/การจัดซื้อจัดจ้างให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
๑๘.มีการจัดกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน เช่น จัดเวทีประชาคม การจัดทาประชา
พิจารณ์ ฯลฯ  
๑๙.มีการจัดวางระบบควบคุมภายในของทุกสานัก/กอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
๒o.มีช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็น เสนอแนะพร้อมร้องทุกข์ ร้องเรียนได้รวดเร็ว
และสะดวก เช่น ระบบ Call Center โทรศัพท์สายด่วน 
facebook website webboard ของ อบต.บัวค้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-๒- 

               โอกาส (Opportunity) 
 

อุปสรรค (Threat)  
 

 
๑.มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผน
กฎหมายกระจายอ านาจฯ  

 
๑.อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯบางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน  



๒.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลาดับแผน
กระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองของเทศบาล  
๓.มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ถึง ระดับ
มหาวิทยาลัย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความ
พร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  
๔.กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของ 
อบต.บัวค้อ  
๕.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น  
๖.มีศาสนาสถานซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และ
ประชาชน  
๗.มีสถานพยาบาลครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการในเร่ืองรับส่งผู้ปุวยตามแพทย์นัด  
๘.การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดของ 
อบต. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอ าเภอ  
๙.นาข้อมูลจากการจัดทาเวทีประชาคมจัดทาโครงการ/
กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่างๆเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  
๑o.มีนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจนและ
สอดรับกันในทุกระดับ  
๑.๑.มีหน่วยงานที่ดาเนินการด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน เช่น สตง. ปปช. ปปท.  

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่
ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น  
๓.การให้ความอิสระจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่
ภายใต้การกากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค ทาให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
๔.ความไม่แน่นอนของสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
๕.คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตประจาวันในอัตราสูง  
๖.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมขึ้นแต่
ไม่มีบุคลากรมารองรับ  
๗.ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ  
๘.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองประชาคมอาเซียน 
และภาษาต่างประเทศ  
๙.ประชาชนยังไม่ตื่นตัวในการเข้ามาตรวจสอบการ
บริหารงานของ อบต.เท่าที่ควร  
๑o.การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า  
๑๑.การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
๑๒.ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

-๓- 

 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 
                รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม   



                 นอกจากน้ีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดใหก้ารบรหิารราชการ ซ่ึง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
                  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินทีม่ีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถ่ินยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญ คือ ปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ
ที่ว่าน้ี ได้มีส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนหน่ึงไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สุข แก่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบ  มีการกระท าในลักษณะที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
                  จากสภาพปัญหาทีพ่บในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมา   
                  ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารงาน การตรวจสอบ การ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลอด
ทุจริตหรือการทจุริตมีแนวโน้มลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนข้าราชการ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกต าแหน่งจะต้องมีจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม  จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบตัิงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืน ประชาชนจะเช่ือมั่น ไว้วางใจ และศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแน่นอน  
 

 

 

-๔- 

วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผน  
๑. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๒. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมมา  
ภิบาลมาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี 
๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจริตประพฤตมิิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็ง  
๔. เพื่อให้มีระบบและกลไกในการปอูงกัน ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจรติ หรือการปฏิบัตหิน้าที่โดยมชิอบ ในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 



๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทจุริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตอย่างทัว่ถึง  
 เป้าหมาย  
๑. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ ตลอดจนประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มชิอบทุกฝุาย  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ มีระบบการปฏิบัตงิานทีส่ามารถปอูงกันปัญหาเก่ียวกับการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่สามารถจัดการกับกรณกีารทุจรติและประพฤตมิิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เปน็เย่ียงอย่าง  
๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐ  
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจ ให้เหมาะสม  
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ พัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรผู้ปฏิบตัิหน้าทีใ่นการ
ปูองกันและปราบปรามการทจุริต  
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวค้อ มีจิตสานึกในการปฏิบัตงิานเพื่อประชาชน มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปรง่ใส  
๒. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทจุรติขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวค้อ  
๓. มีระบบการควบคมุและตรวจสอบการปฏิบัตงิาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ  
กระท าการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
๔. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจรติใหเ้ป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

-๕- 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

     
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕    
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑.การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต  

 

 
 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก

แก่             
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 

การเมือง ฝุาย
บริหาร 

ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น 

 
 
 

(๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร       
ส. อบต. พนักงานครู 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง 
(๒) กิจกรรมการสร้างจิตส านึก
และความ     
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจ   
พอเพียง 
(๓)สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการ 
ประพฤติตามประมวล 
จริยธรรม  

๓oo,ooo 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

        - 
 
 
 

 
 
 
 
 

     - 
 
 
 
 
      - 
 
 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔)กิจกรรมการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริม
การด าเนินชีวิตและพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล  
(๕) สร้างจิตส านึกและความ 
ตระหนักที่จะไมกระท าการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (๖)มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(๖)โครงการอบรมคุณ 
ธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

๒o,ooo 

        - 
 
 
 
 
 
 
         - 
 
 
 
     - 

      - 
 
 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
     - 

 

-๖- 

     
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕    
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) โครงการ อบต.บัวค้อ 
ต าบลแห่งความจงรกัภักดี  
(๒) โครงการเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีไทย  
(๓) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชนทราบ 
(website, facebook, 
line , บอร์ด
ประชาสัมพันธ์)  
(๔) โครงการบ้านน่าอยู่ 
หมู่บ้านน่ามอง 
(๕) โครงการส ารวจรังวัด
เอกสารสิทธิ์ที่ดินสาธารณะ
และจัดท าแนวเขต 

๒o,ooo 
 
๒o,ooo 
 
    - 
 
 
 
 
 
 
๒o,oooo 
 
๒๕,ooo 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 
 
 
 
     - 

 
 
 
 

    
  
 
 
       

     

 



 ๑.๓ การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน  
 

(๑) โครงการจัดกิจกรรม
ธนาคารความดีโรงเรียนในเขต 
อบต.บัวค้อ 
(๒)โครงการขับเคล่ือนหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถาน ศึกษาและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักดั 

อบต.บวัค้อ 

๒o,ooo 
 
 
๖o,ooo 
 

 
 

 
 

 

 รวม 
 

๑๓ โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ 

๖๔๕,ooo    

 

 

 

 

-๗- 

     
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕    
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

๒.การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ปูองกัน
การ
ทุจริต  

  

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร  

(๑)การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 
(๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การท า
ตัวเป็นแบบ อย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่
ปรึกษา/คณะทางาน การเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

      

     

 ๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  
 
 
 

(๑) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/
วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากร
ของ อบต.บัวค้อ 
(๒)มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(๓)การจัดท าและปรับปรุงคู่มืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 

      - 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

     - 
 
 

     

 ๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ

 
(๑)มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. บัวค้อ ปลัด อบต.บัวค้อ 

        
      -  
 

        
      -  

       
      - 
 

 



หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มิติ        

 
๒.๔การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ 
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 
 
 
 
 
 
ภารกิจตามมิติ 

 
(๑)การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
(๒)การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
(๓)การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             

 
 

 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
      - 
 
      - 
 
      - 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี ๒๕๖๕ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
      - 
 
       - 
 
       - 
 
 
 
 
 
 
 

 
       - 
 
       - 
 
       - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

(๑) กิจกรรมการจัดท าหลัก เกณฑ์วิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  
(๒) กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อ
ร้องเรียน  
(๓) มาตรการตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ 
(๔)จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(๕)ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
(๖)แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 
 

     - 
 
 
     -   
 
 
      - 
      - 
 
      -  

      -  
 
 
      - 
 
 
      - 
      - 
 
      - 

      - 
 
 
      - 
 
 
      - 
      - 
 
      - 

      
 
 
     

 รวม 
 

๑๓ โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ 
 

     -    -     -  

 

     
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕    
งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

๓.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่อง 
ทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่

(๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
โครงการจัดท าาเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.บัวค้อ 
(๒)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
(๓) โครงการจัดท าวารสารชุมชน  

    - 
 
 
    - 
๑o,ooo 

    - 
 
 
   - 

 

   - 
 
 
   - 

 

  



ภาค
ประชาช
น  

 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ของ อปท.ได้ทุก
ขั้นตอน  
 

(๔) โครงการนักข่าวชุมชน  
(๕) โครงการจัดท ารายงานประจาปี 
(๖) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและความ
โปร่งใสผ่านทางเว็บไซต์, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  
(๗) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าว สารตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พ.ศ.๒๕๔o และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(๘) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายผ่าน
ทาง website , facebook  
(๙) กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ
เปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต  
(๑o) กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านทางเว็ปไซส านักงาน 

๒o,ooo       
๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

      - 
 
 
    - 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

     
      - 

 
 
- 
 
 
- 
 

      
 
      
     - 
 
       
      - 

 ๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เร่ือง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

(๑) กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน  
-ตู้รับข้อร้องเรียน  
-จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์  
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
(๒)กิจกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๓)กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อ
ร้องเรียน 
(๔)การจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

      - 
 
      - 
  
      - 

- 
 
 
 

      - 
 
      - 
 
      - 

     

 ๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ 
อปท 

(๑) โครงการแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง  
(๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.บัวค้อ 
(๓) โครงการประสานใจร่วมคิดร่วมคุย 
  
(๔) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
(๕)มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

๒o,ooo 
๒o,ooo 

 
๒o,ooo 

 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 

 
 

      รวม ๑๙ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๑๓o,ooo 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

     
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๕    
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
หมายเหตุ 

๔.การ
เสริม สร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของอปท.  

 

๔.๑ มีการจัด  
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่คณะ 
กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  

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

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

      

      

 ๔.๒ การสนับ 
สนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจ สอบ
การปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้  

(๑) โครงการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน
บริการด้านต่างๆของ อบต.
บัวค้อ  
(๒) กิจกรรมให้ความรู้
ประชาชนทางด้านกฎหมาย  
(๓) กิจกรรมการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบ ปรามการทุจริต  
(๔)กิจกรรมรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้
ประชาชนได้รับทราบ 
 

 ๒o,ooo 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 ๔.๓ การส่ง 
เสริมบทบาท
การ
ตรวจสอบ
ของสภาท้อง 
ถิ่น  

 

(๑)กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 

      - 
 
 
 

       - 
 
 

      - 
 
 
 

      

 ๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 

(๑) กิจกรรมการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

 
 

 
 

 
 

 



และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

(๒)โครงการรวมพลังสร้าง 
อบต.บัวค้อ สีขาว 
 

 รวม ๙ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 

๒o,ooo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-๑๑- 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ  
ล าดับที่     

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                 ปัจจุบันการทุจริตคอรัปช่ันเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาล
ภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความส าคัญและมีการปราบปรามอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทาความผิดในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจา ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามา
ร่วมงานกับภาครัฐ เน่ืองจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย  
                 เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะน้ี เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่
กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเป็น วัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดข้ึนในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง  และจากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี ๒๕๔o ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศตอ้งเข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องนาหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการที่ดี เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก 6 ประการ  
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้โครงการ รวมพลังสร้าง อบต.บัวค้อ สีขาว ซ่ึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค์  
                  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บัวค้อ พนักงาน อบต.บัวค้อ เจ้าหน้าที่ อบต.บัวค้อ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขต อบต.บัวค้อ เกิดจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัตติน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
                  ๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บัวค้อ พนักงาน อบต.บัวค้อ และเจ้าหน้าที่ อบต.บัวค้อ  
                  ๕. พื้นที่ด าเนินการ ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
 

-๑๒- 



๖. วิธีด าเนินการ  
          ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัต ิ 
          ๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
          ๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย  
          ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๕ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
           -  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ๑o.๑ ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรมทีผ่่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ ๘o  
       ๑o.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการปฏิบัตริาชการและ
ด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๓- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิต และ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



               ปัจจุบันการทุจริตคอรัปช่ันเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาล
ภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความส าคัญและมีการปราบปรามอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระท าความผิดในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามา
ร่วมงานกับภาครัฐ เน่ืองจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย  ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  
               เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะน้ี เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่
กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเป็น วัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดข้ึนในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง และจากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี  ๒๕๔o ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศตอ้งเข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องนาหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการที่ดี เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก ๖ ประการ  
                  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมการเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง
ตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการ
รวมพลังสร้าง อบต.บัวค้อ สีขาว ซ่ึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิด
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค์  
                  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทน
ชุมชนในเขตต าบลบัวค้อ เกิดจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
                  ๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค้อ 
                  ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนในเขตต าบลบัวคอ้ 
                ๕. พื้นที่ด าเนินการ   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 

-๑๔- 

๖. วิธีด าเนินการ  
          ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ  
          ๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
          ๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย  
          ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๕ สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ  
         -  



9. ผู้รับผิดชอบ  
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         ๑o.๑  ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการอบรมทีผ่่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ ๘o 
       ๑o.๒ ปลูกจิตสานึกให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค้อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และตัวแทนชุมชนในเขตต าบลบัวค้อ ในการยึดหลักคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 
 

 
-๑๕- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการ อบต.บัวค้อ ต าบลแห่งความจงรักภักดี  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
            อบต.บัวค้อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงจัดท าโครงการ อบต .บัวค้อ ต าบลแห่งความ
จงรักภักดี ซ่ึงเป็นกิจกรรมตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๓. วัตถุประสงค์  
           ๓.๑ เพื่อเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรกัภักดี  
           ๓.๒เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งของภาครัฐ เอกชน ได้นาแนวทางตามพระราชดาริไปใช้เป็น   
           แบบอย่างในการทางานและการด าเนินชีวิต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
           ๑. การจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณจุดตา่ง ๆ  พื้นที่ในเขตต าบลบัวคอ้ 



           ๒. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
           จัดกิจกรรมบริเวณพื้นที่ในเขตต าบลบวัค้อ 
๖. วิธีด าเนินการ  
          ๖.๑  จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม  
          ๖.๒  การเสนอโครงการ  
          ๖.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน กองต่างๆ  
          ๖.๔  การประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
          ๖.๕  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  
          ๖.๖  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ  
          ๖.๗  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการและก าหนดการ  
         ๖.๘  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ  
         ๖.๙  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
        ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
            ๑o.๑ ร้อยละของผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจตอ่โครงการ : ร้อยละ ๘o  
 

-๑๖- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
              การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดส าคัญ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค 
หลักนิติธรรม หลักการให้เหตุผลและหลักการยอมรับเสียงข้างมากที่ตอ้งเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย ประเทศ
ไทยมีระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  คนไทยจึงต้องเข้าใจ
เรื่องสิทธิ เสรีภาพให้ถึงแก่นแท้เพื่อให้สามารถด ารงตนเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได้  
              องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ ได้เล็งเห็นความส าคญัและเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในเขตพื้นที่  เพื่อสามารถ
น าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตในชุมชน ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลบวัคอ้ รู้จักเคารพสิทธิ กติกา สามารถแก้ไขปัญหา  
             ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลบวัคอ้ ปฏิบัติ ฝึกฝนให้มองคนเสมอภาคกัน มีเจตคติ ค่านิยม   
                   และศรัทธาในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
             ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลบวัคอ้ ปรับตัวและมีความอดทนต่อส่ิงที่แตกต่างไปจากตัวเอง  
             ๓.๔ เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนในเขตต าบลบัวคอ้ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและ 
                  เกิดทักษะในการด ารงชีวิต  



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
              ประชาชนในเขตต าบลบวัค้อ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
               องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
             อบรมให้ความรู้  
๗. ระยะเวลาดาเนินการ  
            ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
            ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
        ๑o.๑  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ ๘o  
       ๑o.๒  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของพลเมืองดวีิถีประชาธปิไตย ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่   

 
 

-๑๗- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปอูงกันและปราบปราม
การทุจริตใหป้ระชาชนทราบ (website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์)  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
            ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ  นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  ดังน้ัน พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีค าส่ังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  การมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลง  ทั้งน้ีการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมถึงความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตในกรณีศึกษาต่างๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ย่ังยืน  
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
             ๓.๒เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจรติ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
              ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต จนเกิดเป็นความ
ร่วมมือ ซ่ึงจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการทจุรติ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
              พืน้ที่ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 



๖. วิธีด าเนินการ  
              น าข้อมูลเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทจุริต เช่น ข้อมูลจาก ส านักงาน ป.ป.ช. และ ค า
พิพากษาในคดีเก่ียวกับการทจุริตเผยแพร่ผ่านทาง website , facebook , line และบอร์ดประชาสัมพันธ์  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
              ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
              - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
              ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
              ๑o.๑ ร้อยละของช่องทางการส่ือสารที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ ๑oo  
 

-๑๘- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดโีรงเรียนในเขต อบต.บัวค้อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้ความส าคัญเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้  การปลูกฝังคุณธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เน่ืองจากสังคมปัจจุบันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
การจัดการศึกษาจะต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันดีงาม ให้เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคต    
                คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในท้องถ่ินเป็นอย่างดี และก าหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ และหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรมจรยิธรรม และวัฒนธรรมในการด าเนินชีวติ 
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข 
                  กองการศึกษาด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร อบต.บัวค้อ โดยก าหนดจัดโครงการจดั
กิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัด อบต.บัวค้อ ข้ึน โดยให้นักเรียนท าความดีและได้บันทึกลงในสมุด
ธนาคารความดขีองตนเอง ทั้งน้ีจากการติดตามประเมินผลพบว่านักเรียนมีความประพฤติเป็นที่น่าพอใจอีกทั้ง
มีจ านวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่บันทึกความดีดีเด่นเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ จึงก าหนดจัดกิจกรรมยกย่องความดีแก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บันทึกความดี
ดีเด่น โดยการมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและประกาศเกียรตคิุณแก่นักเรียนที่บันทึกความดดีีเด่นประจาปีการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดีปฏิบัติตัวตามลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนได้มีความภูมิใจใน
บุตรหลานของตน และให้การสนับสนุนในการทาความดอีย่างตอ่เน่ือง เป็นประโยชน์ในการสร้างครอบครัว ให้
อบอุ่นมีความสุขที่ย่ังยืนส่งผลดีต่อช่ือเสียงของโรงเรียน ชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
                ๓.๑  เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติใหแ้ก่นักเรียนที่ท าความด ี 
                ๓.๒  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคณุลักษณะอันพึงประสงคแ์ละเป็นแบบอย่างที่ดี  



                ๓.๓  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
               ๓.๔   เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของ  
                       โรงเรียน 
 
 
 
 

-๑๙- 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ  
              ๔.๑ นักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้องเข้ารว่มโครงการทุกคน  
              ๔.๒ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีพฤติกรรมดา้นคณุธรรมจริยธรรมดเีย่ียม จ านวน ๘๐ คน  
              ๔.๓ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีพฤติกรรมดา้นคณุธรรมจริยธรรมดเีด่น จ านวน ๑๖๐ คน  
เชิงคุณภาพ  
              นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.บัวค้อ รู้สึกภาคภูมิใจและมีขวัญกาลังใจในการประพฤตปิฏิบัตติน
เป็นคนดีมีจิตส านึกที่ดีตอ่ตนเองและผู้อ่ืน 

๖. พ้ืนที่ด าเนินการ  
           โรงเรียนในเขต อบต.บัวค้อ ทั้ง ๔ โรงเรียน  
6. วิธีด าเนินการ  
         ๖.๑ ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
         ๖.๒ เสนอโครงการเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
         ๖.๓ ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง ๔ โรงเรียน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
         ๖.๔ โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม “ธนาคารความดี” และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
         ๖.๕ คัดเลือกนักเรียนบันทึกความดี ระดับดีเย่ียมและระดบัดเีด่น ทั้ง ๔ โรงเรียน  
         ๖.๖ ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างตามข้ันตอนพัสดุ  
         ๖.๗ ด าเนินการของรางวัลและเกียรติบัตรยกย่องความดแีก่นักเรียนที่ได้รบัคดัเลือกตามหลักเกณฑ์  
         ๖.๘ ประเมินผลและสรุปผลงานเป็นรูปเล่มรายงานผู้บรหิารทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
       ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
       ๑o.๑ จ านวนครั้งที่จัด : ปีละ ๑ ครั้ง  
      ๑o.๒ นักเรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยม การปฏิบัตตินเป็นคนดี มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพลังขับเคล่ือน 
      สังคมไทยในอนาคต 



 
 

-๒o- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                  กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ .๒๕๖o-๒๕๖๔) และ
กรอบแนวทางการด าเนินแผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒o ปี และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๗๔) 
จะเป็นกรอบการพัฒนาการศึกษาระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ซ่ึงจะน าไปเป็นกรอบ
การพัฒนาพลเมืองทุกช่วงวัย โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความ
เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงาน
ได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา  สังคมแห่งการเรียนรู้  และการสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามประเทศทีม่ีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 
๑๕ ปีข้างหน้า  
                 ปัจจุบันทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทใกล้ชิดผู้เรียนมากที่สุดใน
การปลูกฝังแนวคิด โดยการบูรณาการสอดแทรกองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงลงใน
แผนการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียน
จะได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัตจิริงอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมอัน
จะนาไปสู่ความย่ังยืนของประเทศชาติต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
                 ๓.๑ เพื่อพัฒนาให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา มีความรูค้วามเข้าใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถน าหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
                 ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถสร้างช้ินงานเป็นนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
       เชิงปริมาณ  
                -สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บัวค้อ สามารถบูรณาการหลักสูตร  
                และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดท้ั้ง ๖ แห่ง  
       เชิงคุณภาพ  

-๒๑- 



 
                ๕. พื้นที่ด าเนินการ  
               ณ สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  

๖. วิธีด าเนินการ  
           ๖.๑ แต่งตั้งคาส่ังผู้รับผิดชอบ เพื่อมอบหมายงาน  
           ๖.๒ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๓ให้ความรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  
          ๖.๔จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบรูณาการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรชัญาของ          
          เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดบัช้ัน  
          ๖.๕สร้างเครือข่ายครู และนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อรับผิดชอบหน้าที่ตามค าส่ังมอบหมายงาน  
          ๖.๖ ด าเนินงานตามโครงการ  
          ๖.๗ติดตาม ประเมินผลโครงการ  
         ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
        สถานศึกษาทั้งส้ินจ านวน ๖ แห่งๆ ละ ๑o,ooo บาท เป็นเงิน ๖o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
       กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บัวค้อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
       ๑o.๑ ร้อยละของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บัวค้อ สามารถบูรณาการ      
       หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ร้อยละ ๑oo 
       ๑o.๒ สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บัวค้อ สามารถสร้างช้ินงานเป็นนวัตกรรม  

จากการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้ง ๖ แห่ง 

 

 
 

-๒๒- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทอ้งถ่ินในกิจกรรมดา้นตา่งๆ เช่น 
การท าตัวเป็นแบบอย่างทีด่ี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน การเปิดรับฟังความคดิเห็นจากทกุภาค
ส่วน เป็นต้น  



๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
              ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทจุรติ 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทกุรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
             ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินปราศจากการทุจริต น าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  พัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติจึงจะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ  ในการน้ี 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  
           เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บรหิารองคก์ารบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ ในการต่อต้าน 
           การทุจริตให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
           ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
          ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ และตามสถานทีซ่ึ่งจัดกิจกรรม  
๖. วิธีด าเนินการ  
         ๖.๑ รวบรวมจ านวนกิจกรรมของผู้บริหารซ่ึงเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหมด  
         ๖.๒ จัดท าสถิติการเข้ารว่มกิจกรรมเก่ียวกับการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตของผู้บรหิาร  
         ๖.๓จัดท ารายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 

-๒๓- 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ   - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         ๑o.๑ ร้อยละของจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตของ 
         ผู้บริหาร : ร้อยละ 80  

 
ล าดับที่  



๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปรง่ใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบตัิข้อมูล
ข่าวสาร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
               ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาส่ังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้  
ทั้งน้ี กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรของ อบต . 
บัวค้อ จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพิ่มข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
             เพื่อให้บุคลากรของ อบต.บัวค้อ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต 
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
            บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
           ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
 
 
 
 
 

-๒๔- 

 
 
๖. วิธีด าเนินการ  
          ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
                - 
๙. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
      ๑o.๑ ร้อยละของจ านวนช่องทางที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ ๑oo  



      ๑o.๒ บุคลากรของ อบต.บัวค้อ มคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต การ 
      สร้างมาตรฐานความโปรง่ใสมากย่ิงข้ึน  
 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการรวมพลังสร้างองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ สีขาว 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                ปัจจุบันการทุจริตคอรัปช่ันเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาล
ภายใต้การบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความส าคัญและมีการปราบปรามอย่าง
จริงจัง เป็นรูปธรรม เช่น การออกกฎหมายที่มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้กระทาความ ผิดในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในส่วนของข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้ามา
ร่วมงานกับภาครัฐ เน่ืองจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย  ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  
                เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะน้ี เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่
กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันการทุจริตมี
ลักษณะเป็นวัฎจักรและเครือข่ายที่เกิดข้ึนในทุกระดับอย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและ
หลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง และจากปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี ๒๕๔o ส่งผลให้ IMF (International Monetary Fund) 

-๒๕- 

 
 กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทย
ต้องนาหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ี เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ โดยยึดหลัก ๖ ประการ 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า  หลักการมีส่วนร่วม  และหลักความ
รับผิดชอบ  
                อบต.บัวค้อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้ให้ความส าคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้ก าหนด
จัดโครงการรวมพลังสร้าง อบต.บัวค้อ สีขาว ซ่ึงเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค์  
               ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริต โปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานของ อบต.บัวค้อ และเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด  
               ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ อบต.บัวค้อ มีจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรม เรื่อง ความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
                ๓.๓ เพื่อหาแนวทาง ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการปูองกัน ปราบปรามการทจุริต อันนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปอูงกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างยั่งยืน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
               ๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.บัวค้อ  



               ๔.๒ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขตต าบลบัวคอ้ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
           ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาการอนุมัติ  
           ๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
           ๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย  
           ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ  
           ๖.๕ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
           ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
           ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 

-๒๖- 

 
 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ๑o.๑ ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทีผ่่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ ๘o 
          ๑o.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.บัวค้อ มีจิตสานึก ค่านิยม     
          และวัฒนธรรม เรื่อง ความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี 
          พฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจรติ โปร่งใส  
          ๑o.๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนในเขต อบต.บัวค้อ มีส่วนร่วมในการปูองกัน  
          ปราบปรามการทจุริต อันนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปอูงกันและปราบปรามการทจุรติ 
          อย่างยั่งยืน 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรบัฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
               พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเปน็อยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
               เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทจุริตหรอืไม่ได้รบัความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดฯจึงจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียนรับเรื่องราวร้อง



ทุกข์ข้ึน ซ่ึงในกรณีการร้องเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือ      
ผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  
๓. วัตถุประสงค์  
              ๓.๑ เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ อบต.บัวค้อ 
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัตงิานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
              ๓.๒ เพื่อให้มั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบัตติามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
              ประชาชนทั่วไป  
 
 

-๒๗- 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
              ตั้งอยู่ ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
             ๖.๑จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน  
             ๖.๒ จัดท าค าส่ังแตง่ตั้งเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์  
             ๖.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ัง อบต.บัวค้อ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
              ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
               - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
             เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทกุข์ ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 

๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑o.๑ การด าเนินงานจัดการข้อรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บัวค้อ มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๑o.๒ การปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้
อย่างสม่ าาเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-๒๘- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ . ๒๕๔๖          
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัตงิานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
               เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทจุริตหรอืไม่ได้รบัความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักปลัดฯจึงจัดท าการจัดการและแจ้งผลรับข้อร้องเรียนข้ึน  ซ่ึงใน
กรณีการร้องเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเ้ป็นความลับและปกปดิช่ือผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้
ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  
๓. วัตถุประสงค์  
               ๓.๑ เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  
               ๓.๒ เพื่อให้กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้ 
               หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วันท าการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
               ประชาชนทั่วไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
              ตั้งอยู่ ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
              ๖.๑ รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน ๑ วันท าการ  
              ๖.๒ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๒ วันท าการจากที่ได้รบัเรื่อง  
              ๖.๓ ติดตามและแจ้งใหผู้้ร้องเรียนทราบผลการด าเนินการภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่ได้รับเรื่อง  
              ๖.๔ กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ จะติดตามจากหน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการแจ้งผู้ 
              ร้องเรียนให้ทราบทุก ๑๕ วันท าการ จนแล้วเสร็จ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 



 
 
 

-๒๙- 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
              - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
           เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
           ๑o.๑ การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

    ๑o.๒  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                   แจ้ง  ไปยังผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วันท าการ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

-๓o- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                    ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ . ๒๕๔o ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงและรับรู้ 
เพื่อที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  อบต .   
บัวค้อ ในฐานะหน่วยงานท้องถ่ินที่มีหน้าทีใ่นการใหบ้ริการประชาชน โดยบริหารจดัการ ตามนโยบายของคณะ
ผู้บริหารที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง สมดุลกับนโยบายใน
ระดับประเทศ  
                   ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ ผ่านทางเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์
ภายใต้ช่ือ“นางฟูาสาร” จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน  อาทิ นโยบาย 
งบประมาณการจดัซ้ือ –จัดจ้าง โครงการ กิจกรรม และผลงานในด้านต่าง ๆ  เป็นต้น ซ่ึงข่าวสารที่เผยแพร่ออก
สู่ประชาชน ต้องการมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมเสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม จึงนับได้ว่าเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ ที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหน่ึง  
๓. วัตถุประสงค์  
                ๓.๑ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ ให้ประชาชนได้รบัรูข้้อมูลข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหว การด าเนินงานของ อบต.บัวค้อ อาทิ กิจกรรม ผลการด าเนินการโครงการต่างๆทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  
                ๓.๒ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีกับองคก์รและประชาชน อันจะนามาซ่ึงความร่วมมือของ
ประชาชน  
                ๓.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวดราคา บทความดา้นวิชาการ ข้อกฎหมายและอ่ืนๆ ที่
ประชาชนควรรู้  
                ๓.๔ เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและ
ประชาชนผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ    
                ๓.๕ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนในเขตต าบลบวัค้อ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
                จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์“นางฟูาสาร”เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานและกิจกรรมของ อบต.บัวค้อ ให้ประชาชนในเขต อบต.บัวค้อไดร้ับทราบ โดยผลิต ๒ เดือน ต่อครั้ง 
ๆ ละ ๑,๐๐๐ ฉบับ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
              ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
 
 
 

-๓๑- 

 



๖. วิธีด าเนินการ  
            ๖.๑ น าเสนอโครงการ  
            ๖.๒ จัดประชุมคณะทางานพิจารณาก าหนดรายละเอียดขอบเขตการจดัพิมพ์  
           ๖.๓ จัดส่งงานพัสดุฯ กองคลัง ด าเนินการตามระเบียบ  
           ๖.๔จ้างเหมาบริษัท/หา้ง ผลิตเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์  
           ๖.๕ ด าเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเปูาหมาย  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
             ๑o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
        ๑o.๑ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ไดร้ับเอกสาร : ร้อยละ ๘o 
        ๑o.๒ ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลมากข้ึน 

 

 

 

 

 
 

-๓๒- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดท าวารสารชุมชน  



๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าถึงและรับรู้  เพื่อที่จะ
สามารถแสดงความคิดเห็นอันเป็นการตรวจสอบการใช้อ านาจของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  อบต .บัวค้อ       
ในฐานะหน่วยงานท้องถ่ินที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน  โดยบริหารจัดการตามนโยบายของคณะ
ผู้บริหารที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องสมดุลกับนโยบาย 
               ดังน้ัน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของชุมชนต่างๆ ที่ได้ด าเนินการร่วมกับ อบต .บัวค้อ ผ่านทาง
เอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใตช่ื้อ “วารสารชุมชน อบต.บัวค้อ” จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของชุมชนต่างๆ สู่ประชาชน อาทิ ระเบียบต่างๆ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารชุมชน 
โครงการกิจกรรม และผลงานในด้านต่างๆของชุมชนร่วมกับ อบต.บัวค้อ เป็นต้น ซ่ึงข่าวสารที่เผยแพร่ออกสู่
ประชาชนต้องการมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด   
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมเสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่างๆภายในเล่ม  จึงนับได้ว่าเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ ที่มีประสิทธิภาพอีกช่องทางหน่ึง  
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนต่างๆในเขตต าบลบัวคอ้ ให้ประชาชนได้รบัรู้
ข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหว การด าเนินงานของชุมชนต่างๆในเขต อบต.บัวค้อ อาทิ กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  
             ๓.๒ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีกับองค์กรและประชาชน อันจะนามาซ่ึงความรว่มมือของ
ประชาชน  
             ๓.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารตา่งๆของ อบต.บัวค้อรวมถึงข้อกฎหมายและอ่ืนๆที่ประชาชนควรรู้  
             ๓.๔ เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคดิเห็นของผู้บรหิาร พนักงานและ
ประชาชนผ่านทางคอลัมน์ต่างๆภายในเล่ม  
             ๓.๕ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนในเขตต าบล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
             จัดท าวารสารชุมชน ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง จ านวนครั้งละ ๑,ooo ฉบับ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
             ชุมชนทั้ง ๑o หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
 
 
 
 

-๓๓- 

 
๖. วิธีด าเนินการ  
             ๖.๑ น าเสนอโครงการ  
             ๖.๒ จัดประชุมคณะทางานพิจารณาก าหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดพมิพ์  
             ๖.๓ จัดส่งฝุายพัสดุฯ กองคลัง ด าเนินการตามระเบยีบฯ  
             ๖.๔ จ้างเหมาบริษทั/หา้ง ผลิตเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์  
             ๖.๕ จัดประชุมคณะท างานร่วมพิจารณาเน้ือหาและรูปแบบ  
             ๖.๖ ด าเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเปูาหมาย  



             ๖.๗ ประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
                ๑o,ooo บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  
                ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
               ๑o.๑  จ านวนครั้งที่จัดทาวารสาร : ๒ ครั้งต่อปี  
               ๑o.๒  ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุน้เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

 

 

 

 

 
 

-๓๔- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการนักข่าวชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖o มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า "รัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของราชการที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก” และตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o กล่าวว่า ในระบอบประชาธิปไตย 
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็น
ส่ิงจ าเป็น ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัด



เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส า คัญของ
เอกชน ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน
ประการหน่ึงกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม  อีก
ประการหน่ึง  
              ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงให้ความส าคญัในการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกข้ันตอน รวมถึงการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยแต่ละกระบวนการคือการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซ่ึงการมีส่วนร่วม
น้ัน ต้องอาศัยข้อมูลสาหรับประกอบการคิดวิเคราะห์ นักข่าวชุมชน จะเป็นผู้ติดตามการด า เนินงานในด้าน
ต่างๆของ อบต.บัวค้อ และน าไปส่ือสารใหแ้ก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ 
ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง อบต.บัวค้อ และภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รบัทราบการด าเนินงาน ของ อบต.บัวค้อ อย่างทั่วถึง กว้างขวาง รวดเร็ว  
             ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต. ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาแบบมส่ีวนร่วม  
                  ระหว่าง อบต.บัวค้อและภาคประชาชน  
             ๓.๓ เพือ่สร้างเครือข่ายชุมชนติดตามการด าเนินงานของ อบตบัวค้อ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
             ๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
             ๔.๒ ตัวแทนชุมชน ผู้นาชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้อง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
 
 
 
 

-๓๕- 

 
๖. วิธีด าเนินการ  
            ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
            ๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
            ๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย  
            ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ  
            ๖.๕ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
            ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
            ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
            ๑o.๑ ร้อยละของจานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ ๑oo  



          ๑o.๒ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และมีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 
 

-๓๖- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดท ารายงานประจ าปี  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                 การบริหารงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ
บริหารงาน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล การจัดท ารายงานประจ าปีของ อบต .บัวค้อ ก็เพื่อสนองต่อการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในหลักของการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชน
และองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานของผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเป็นการส่ือสารความเข้าใจระหว่าง อบต .บัวค้อ กับ
ประชาชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ  
๓. วัตถุประสงค์  
                ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ  
                ๓.๒ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.บัวค้อในภาพรวมขององค์กร  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
               จัดพิมพ์รายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ อบต.บัวค้อในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๒oo เล่ม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
              องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๖. วิธีด าเนินการ  
             ๖.๑ น าเสนอขออนุมัติโครงการ  



             ๖.๒ จัดส่งงานพัสดุ กองคลัง เพื่อด าเนินการประกาศสอบราคาตามระเบียบฯ เพื่อหาผู้ว่าจ้างในการ  
                   ผลิตเอกสาร  
             ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานใน อบต. เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลต่างๆ  
             ๖.๔ พิจารณารูปแบบ เน้ือหา และตรวจสอบความถูกต้อง  
             ๖.๕ เผยแพร่เอกสารให้กับกลุ่มเปูาหมาย  
             ๖.๖ ติดตามประเมินผล  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
              ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ๑o.๑ ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายได้รบัเอกสาร : ร้อยละ ๑oo  

-๓๗- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทจุริตและความโปร่งใสผ่านทาง website , บอร์ดประชาสัมพันธ์  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
              ณ ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาส่ังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้  
             ทั้งน้ี นอกจากการสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว ส่ิงส าคัญย่ิงที่จะช่วยให้
การปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
ผ่านช่องทางต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
             ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปอูงกันและปราบปรามการทจุริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
            ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
            พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๖. วิธีด าเนินการ  
           เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรูท้ี่เก่ียวข้องผ่านทาง website และบอร์ดประชาสัมพันธ์  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  



          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
            - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
           ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
           ๑o.๑ ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ทีใ่ช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ประชาชนมีระดับจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และมีจิตสานึกยึดมัน่หลักคุณธรรม 
            และต่อต้านการทุจริตมากย่ิงข้ึน 

-๓๘- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔o และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
              ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ  นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน  ดังน้ัน พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาส่ังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้  
             ทั้งน้ีนอกจากการสร้างจิตสานึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว ส่ิงส าคัญย่ิงที่จะช่วยให้
การปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
ผ่านช่องทางต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
             เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
             พื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๖. วิธีด าเนินการ  
            ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ผ่านทาง website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
           ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
             - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  



           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
           ๑o.๑ ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ทีใ่ช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o  
 

-๓๙- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบาย
ผ่านทาง website , facebook  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
             นโยบาย คือ หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเป็นแนวด าเนินการ ซ่ึงนโยบายในการบริหารจดัการของ อบต.
บัวค้อ คณะผู้บริหารน้ัน ย่อมอาศัยความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาเป็นตัวก าหนด เมื่อมีการแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลฯแล้ว จึงได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติ  
             นโยบาย เป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนา ซ่ึงจะท าใหป้ระชาชนได้ทราบว่าจะมีการด าเนินการ 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือพัฒนาในส่วนใดบ้าง จึงมีความจ าเป็นย่ิงในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับนโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
            ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รบัทราบนโยบายซ่ึงเป็นแนวทางที่นามาใช้พัฒนาทอ้งถ่ิน  
            ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่สามารถนามาใช้ตรวจสอบการทางานของ อบต.บัวค้อ ได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
            เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนจากภาคประชาชน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
           ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
           เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง website และ facebook  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
             -  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         ๑o.๑ ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ ๑oo  
         ๑o.๒ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการบรหิารงานของ อบต.บัวค้อ 

 
 



-๔o- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมส่งเสริมใหม้ีระบบ/กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปรง่ใสและ
เปิดเผยมีระบบปูองกันการทจุริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
             เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ อบต .บัวค้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการมีการแข่งขันราคาอย่างเสรี เพื่อความเป็นธรรม และเป็นการสนับสนุนร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติ เรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการให้ภาคประชาชน
ร่วมมือปูองกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑o พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงด าเนินการโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
๓. วัตถุประสงค์  
             ๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจดัซ้ือจัดจา้งในหน่วยงานภาครัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
                   สังเกตการณ์กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  
             ๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี  
             ๓.๓ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ  
             ๓.๔ เพื่อปูองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง และประพฤตมิิชอบในการจัดจ้างภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
            ประชาชนผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละครัง้มีการบันทกึความเห็นตามแบบรายงานผลการ
สังเกตการณ์ของภาคประชาชนทุกคน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
           ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๖. วิธีด าเนินการ  
          ๖.๑ ตรวจสอบงบประมาณในการด าเนินการ  
          ๖.๒ ขอความร่วมมือกองช่าง ออกแบบแปลนและประมาณราคา  
          ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดราคากลาง  
          ๖.๔ จัดท ารายงานขอจ้างขอความเห็นชอบผู้มีอ านาจ  
          ๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดจ้าง  
          ๖.๖ ด าเนินการตามกระบวนการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
          ๖.๗ ท าสัญญาจ้าง  
          ๖.๘ ตรวจรับงานจ้าง  
          ๖.๙ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  
 
 

-๔๑- 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
๙.   ผู้รับผิดชอบ  



            กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         ๑o.๑ ร้อยละของความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ : ร้อยละ ๘o  
         ๑o.๒ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจรติ และเกิดความโปรง่ใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 
 

-๔๒- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางเว็บไซตส์ านักงาน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงส าคัญสาหรับองค์กรที่เข้ามาช่วยอานวยความสะดวก
ในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัด



ต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เช่ือมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต และนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุน
กระบวนการทางานของภาครัฐให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ัน
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและ
แก้ไขปัญหาหารทุจริตให้ลดลงได้ การเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างทางเว็บไซต์เป็นช่องทางหน่ึงที่ภาค
ประชาชนได้รับรู้การจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.บัวค้อ ซ่ึงน าไปสู่การตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์  
               ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.บัวค้อ  
               ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการปูองกันการทจุริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
               มีการน าข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.บัวค้อ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.บัวค้อ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
              พื้นที่ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
             น าข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.บัวค้อ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.บัวค้อ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
             ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
            - 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
     กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
           ๑o.๑ ร้อยละของจ านวนครั้งที่เผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.บัวค้อ : ร้อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.บัวค้อครบทุกครัง้ 
 
 

-๔๓- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน  
-ตู้รับข้อร้องเรียน  
-จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์  
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ . ๒๕๔๖ ได้      
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัตงิานเกินความจ าเป็น มีการ



ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
                เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทจุริตหรอืไม่ได้รบัความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ สานักปลัดฯจึงจัดทาช่องทางรบัข้อร้องเรียนข้ึน ซ่ึงในกรณีการร้องเรียน
ที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  
๓. วัตถุประสงค์  
               เพื่อให้มีหลากหลายช่องทางในการรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ อบต.บัวค้อ
และเพิ่มความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
               ประชาชนทั่วไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
               ตั้งอยู่ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
               รับจากช่องทางที่ไดร้ับการรอ้งเรียนและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องภายใน ๑ วันท าการ 
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
             -  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
              เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 

-๔๔- 

๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
           ๑o.๑ ร้อยละของจานวนช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ : ร้อยละ ๑oo  
           ๑o.๒ ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ตอ้งการรอ้งเรียนมีตัวเลือกหลายช่องทางและมคีวามสะดวกในการร้องเรียน 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
               เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และสอดรับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การปกครองท้องถ่ินระยะ ๔ ปี และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ ในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  น าความต้องการจากแผนชุมชนที่เกิด
ศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จึงก าหนดแนวทางการสนับสนุน
การจัดท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบกับนายก อบต .บัวค้อ       
ในฐานะผู้บริหาร อบต.บัวค้อ ได้มีนโยบายในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้น าความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา อบต.บัวค้อ จึงได้มอบหมายใหส้ านักปลัดด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมแผนชุมชน เพือ่รับรอง



ข้อมูลใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ . ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการ
แก้ปัญหาของชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์  
                 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขของชุมชนทาความเข้าใจในการจัดท าแผน
แม่บทชุมชน  
                 ๓.๒ เพื่อต้องการให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
                ๓.๓ เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการพัฒนารว่มคดิ ร่วมจัดท าแผนแม่บทชุมชน
พึ่งตนเอง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
                จัดประชุมเพื่อระดมความคดิเห็น เพื่อทราบแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน จ านวน ๔ 
ครั้ง ทุกชุมชนในเขตต าบลบัวคอ้  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
               ภายในเขตต าบลบัวค้อ 
๖. วิธีด าเนินการ  
              ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
              ๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
              ๖.๓ ด าเนินงานตามโครงการ  
              ๖.๔ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  

 

-๔๕- 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
             งบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
             ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
             ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑o.๑ ร้อยละ ๑oo ของจ านวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจดัท าแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง  
๑o.๒ ท าให้ข้อมูลจากชุมชนที่รว่มกันคิดสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปีของ อบต.บัวค้อ 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารจดัท าแผนพัฒนา อบต.บัวค้อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินโดยให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๕๙ ข้อ ๔ ก าหนดให้ 
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี” 
หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก า หนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์             



ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาข้ึนสาหรบัปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึง
มีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเป ล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
                 เพื่อให้ อบต.บัวค้อ มีแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก า หนดให้มี
ระยะเวลาส่ีปี ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถ่ิน และใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสม จึงจ าเป็นต้องก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดท าแผนพัฒนาต าบลบัวค้อ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปญัหา ความตอ้งการ ประเดน็
การพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพื่อนามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
 

-๔๖- 
 
จากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรอืแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี นอกจากน้ันยังเป็นการประชุมเพื่อการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
               ๓.๑ เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่สามารถบรูณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
               ๓.๒ เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนได้  
               ๓.๓ เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีอันจะนาไปสู่การจัดท างบประมาณที่มปีระสิทธภิาพ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
              ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถ่ิน รับทราบปญัหา ความตอ้งการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่เพื่อนาไปสู่การจัดทา เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีผู้ร่วมประชุมประมาณ ๖๕๐ คน ประกอบด้วย  
- ตัวแทนฝุายบริหาร ได้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต. บัวค้อ 
- กลุ่มเปูาหมายตามรปูแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต.บัวค้อ ท้องถ่ิน
อ าเภอ ปลัดอ าเภอ ประธานชุมชน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้า
หน่วยการศึกษาอ่ืนๆ หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน (อสม.) สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง กลุ่ม
อาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/ กลุ่มหัตถกรรม/ กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
/ ปราชญ์ชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห ์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ 
ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การคา้/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ส่ือมวลชน 
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ตามที่ อบต.ได้ก าหนด
ข้ึน  
- พนักงาน อบต.บัวค้อ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  



๕. พื้นที่ด าเนินการ  
                ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
               ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
               ๖.๒ เตรียมการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
               ๖.๓ ติดต่อประสานงานกลุ่มเปูาหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ  
               ๖.๔ ประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรอืเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี หรือ  
               การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  
 

-๔๗- 

 
               ๖.๕ สรุปผลการประชุม และเสนอผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติรา่งแผนพัฒนาท้องถ่ินและ 
               ประกาศใช้  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
               ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
               ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
              ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
             ๑o.๑ ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายตามสัดส่วนการประชุมประชาคมฯ : ร้อยละ ๖o 
             ๑o.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจ : ร้อยละ ๘o  
             ๑o.๓ ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา อบต.บัวค้อ 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประสานใจรว่มคดิรว่มคยุ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ .ศ .๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน 
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธุกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  รวมทั้งให้
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องส่งเสริม 
สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินให้ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาของตนเอง  
               ดังน้ัน เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาของ อบต.บัวค้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
เกิดประโยชน์คุ้มค่าในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน สนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อบต .
จึงก าหนดจัดประชุมเวทีสาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นการ
พัฒนา อบต.และน าเสนอแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อแนะนาต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อน า เสนอ
ผู้บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ  ได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการจัดให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่
จะต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ 
รวมทั้งการจัดบริการสาธารณะต่าง  ๆ ของ อบต .เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีของ อบต .อย่างมี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ส านักปลัด อบต.



บัวค้อ จึงจัดท าโครงการประสานใจร่วมคิดร่วมคุยข้ึนเพื่อให้การบริหารงานของ อบต.บัวค้อเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยก าหนดจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ ในหัวข้อต่างๆ  
 
 

-๔๘- 

 
๓. วัตถุประสงค์  
          ๓.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะของ อบต.บัวค้อ ตามหลักธรรมาภิบาล  
          ๓.๒ เพื่อน าประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะและความคดิเห็นตา่ง ๆ  ไปก าหนดแนวทางการพัฒนา อบต.
บัวค้อ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของ อบต.บัวค้อ เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรม  
          ๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปขีอง อบต.บัวค้อ  
          ๓.๔ เพื่อรวบรวมปัญหาความตอ้งการของประชาชนในเขต อบต.บัวค้อ และน าไปสู่การแก้ไขอย่าง
เป็น รูปธรรมชัดเจน และบรรลุตามยุทธศาสตร์ทีว่างไว้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
          จัดประชุมเวทีสาธารณะร่วมกับตัวแทนประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชน และทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง โดยมีกลุ่มเปูาหมายได้แก่ ผู้บริหาร อบต.และหัวหน้าส่วนราชการของ อบต.บัวค้อ คณะกรรมการ
พัฒนา อบต. ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่ ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มเยาวชน กรรมการสถานศึกษา อสม. อปพร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ และผู้ที่เก่ียวข้อง จานวน ๑oo คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
        ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
        ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
        ๖.๒ เตรียมด าเนินการกิจกรรมตามโครงการฯ  
        ๖.๓ ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย  
        ๖.๔ จัดประชุมเวทีสาธารณะในพื้นที่เขต อบต. โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลัก ซ่ึงมี
วิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเก่ียวข้องมาร่วมด าเนินการจัดประชุมเวทีสาธารณะดังกล่าว  
        ๖.๕ สรุปผลการประชุมเพื่อนาข้อมูลมาเป็นข้อเสนอของประชาคมทอ้งถ่ินเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปญัหา
และความต้องการของประชาชน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
         ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
      ๑o.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะ : ร้อยล 

-๔๙- 



ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคมุ
ภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
               ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคเจ็ด บัญญัติว่า “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล
และฝุายบริหารจัดให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินการของหน่วยรับตรวจ  จะ
บรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ 
และมติ ครม. ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน และข้อ 
๖ ให้ผู้รับตรวจรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ
การควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  
             ดังน้ัน ส านักปลัด อบต .บัวค้อ จึงได้จัดท า กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ อบต.บัวค้อมีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  
๓. วัตถุประสงค์  
            ๓.๑ เพื่อให้หน่วยงานของ อบต.บัวค้อ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
            ๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานของ อบต.บัวค้อ มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
             หน่วยงานของ อบต.บัวค้อ ทั้ง ๑ ส านัก/๕ กอง หน่วยงานมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มี
การติดตาม ประเมิน รายงานผล และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายใน
ครบองค์ประกอบทัง้ ๕ ประการ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
            ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
           ๖.๑ แจ้งหน่วยงานทั้ง ๑ ส านัก/๕ กอง หน่วยงานปรับปรงุค าส่ังแบง่งาน และเตรียมการประเมิน 
และรายงานผลการควบคมุภายในตามแบบทีก่ าหนด  
           ๖.๒ แจ้งหน่วยงานทั้ง ๑ ส านัก/๕กองและหน่วยงานรายงานผลการควบคมุภายในของปีงบประมาณ
น้ัน ปรับปรุงและจัดวางระบบการควบคมุภายใน ปีงบประมาณถัดไป  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
            -  

-๕o- 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑o.๑ รอ้ยละของหน่วยงานของ อบต.มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตาม ประเมิน รายงานผล 
และปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน : ร้อยละ ๑oo  



๑o.๒ ระบบการควบคมุภายในมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๑- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบรกิารดา้นต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



               ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง  ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปี สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ . ๒๕๕๘ ซ่ึงตาม
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ข้อ ๑ ก าหนดเกณฑ์การประเมินจากผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ขอรับการประเมิน โดยการจ้าง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัดเป็นหน่วยส ารวจ ทั้งน้ีต้องมีการ
ส ารวจและประเมินความพึงพอใจอย่างน้อย ๔ งาน  
๓. วัตถุประสงค์  
              ๓.๑ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการของ อบต.บัวค้อ 
              ๓.๒ เพื่อนาผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจในการรบัการบรกิารงานบริการด้านต่างๆของ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ มาปรับปรงุแก้ไขการบรกิารใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
             การส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบรกิารที่มีตอ่การใหบ้รกิารของ อบต.บัวค้อ ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ ๒ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร เปูาหมาย : 
ผู้รับบริการมีระดับความพงึพอใจมากกว่ารอ้ยละ ๘o ข้ึนไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
            ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีด าเนินการ  
          ๖.๑ ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรทีเ่ข้ารับบริการในเขต อบต.บัวค้อ และจากประชากร
ที่มารับบริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ าแนกตามงานที่ขอประเมิน  
          ๖.๒ จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษาตามบญัชีรายช่ือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
พนักงาน อบต.บัวค้อ ก าหนดและให้ด าเนินการ ดังน้ี  
          ๖.๒.๑ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีตอ่การใหบ้ริการ
ของ อบต.บัวค้อ 
          ๖.๒.๒ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
          ๖.๒.๓ บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะหข้์อมูล  
          ๖.๒.๔ สรุปผลการวิเคราะหแ์ละจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ  
          ๖.๒.๕ ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบรูณ ์ 

 

-๕๒- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
            ๒o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
            ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ๑o.๑  อบต.บัวค้อ มีรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบรกิารดา้นต่างๆของ      



          อบต.บัวค้อ จ านวน ๑ เล่ม  
        ๑o.๒ สามารถนาผลการส ารวจความพึงพอใจในการรับการบริการ เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงงาน  

 บริการด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๓- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทางดา้นกฎหมาย  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
          องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักการมส่ีวนร่วม (Participation) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
๓. วัตถุประสงค์  
         เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทางดา้นกฎหมาย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
          องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ ได้มีบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารของ อบต.บัวค้อ ทุกฉบับ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
         ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 



๖. วิธีด าเนินการ  
         เขียนบทความด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ลงในวารสาร อบต.บัวค้อ   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
        งบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
             -  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑o.๑ รอ้ยละของจานวนวารสาร อบต.บัวค้อ (นางฟูาสาร) ที่มีบทความทางกฎหมายลงเผยแพร่ทุกฉบบั : 
 ร้อย   ละ ๑oo  
 ๑o.๒ ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรูก้ฎหมายดา้นต่างๆมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕๔- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปูองกัน
และปราบปรามการทจุริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
             ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุรติทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
           ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตจะบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๔) ส านักปลัด อบต.บัวค้อ จึงได้จัดท าการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตข้ึน  



๓. วัตถุประสงค์  
            ๓.๑ เพื่อให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปูองกันและปราบปรามการทุจรติ  
            ๓.๒ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทจุริตใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
           หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
         ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๖. วิธีด าเนินการ  
         ๖.๑ แจ้งหน่วยงานของ อบต.บัวค้อ จัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพื่อบรรจแุผนปฏิบัตกิาร
ปูองกันและปราบปรามการทจุริต  
         ๖.๒ แจ้งหน่วยงานของ อบต.บัวค้อ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปอูงกันและ
ปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณน้ัน ปรับปรุงและจัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการเพื่อบรรจุ
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณถัดไป  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
         ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

-๕๕- 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
             -  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑o.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ได้รบัการด าเนินการตดิตาม : ร้อยละ ๑oo  
๑o.๒ มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารปอูงกันและปราบปรามการทจุริตให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพผู้น าองคก์รชุมชนคณะกรรมการบรหิาร
ชุมชนและกลุ่มต่างๆ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
           ด้วย อบต.บัวค้อ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในเขต อบต.บัวค้อ เป็นชุมชนที่มีสถานภาพ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ทั้งด้านการจัดการบริหารชุมชน การพัฒนาองค์กรต่างๆในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
กลุ่มองค์กรต่างๆเป็นผู้น ากลุ่ม ที่ปรึกษา ตลอดจนบุคคลทีม่ีส่วนเก่ียวข้องหลายฝุาย เป็นกลไกในการขับเคล่ือน
การพัฒนาชุมชนในเขต อบต.บัวค้อ มาโดยตลอด ทั้งน้ี อบต.บัวค้อ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา  “คนที่เป็นแกนน า
และสมาชิกทุกกลุ่มองค์กรในชุมชน” โดยการเพิ่มทักษะความเป็นผู้น า ให้มีศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ เพิ่ม



ประสบการณ์ดว้ยกระบวนการต่างๆ เพื่อต้องการให้กลุ่มคนเปูาหมายข้างตน้ได้พัฒนาแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา อบต. ชุมชน สังคม องค์กรของตนเองในทุกรูปแบบ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป  
            จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อบต.บัวค้อ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแกนนาองค์กรต่างๆในชุมชนเขต 
อบต.บัวค้อ ทั้งน้ีเพื่อต้องการให้กลุ่มเปูาหมายดังกล่าวได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลและของผู้บริหาร อบต.
บัวค้อ ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งนาไปสู่การพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
๓. วัตถุประสงค์  
           ๓.๑ เพื่อต้องการให้บุคคลที่เปน็แกนน าชุมชน แกนนากลุ่มต่างๆ องค์กรในชุมชนได้รับทราบแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนและองค์กรของตนเองให้เข้มแข็ง  
           ๓.๒ เพื่อต้องการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงองค์กรต่างๆ ในเขต อบต.บัวค้อ เกิด
การทางานเป็นทีม  
           ๓.๓ เพื่อต้องการเสริยมสร้างและกระตุ้นใหชุ้มชนไดม้ีวิสัยทศัน์ในการแก้ปัญหาชุมชนด้วย
กระบวนการของชุมชน  
 
 

 

-๕๖- 

           ๓.๔ เพื่อต้องการให้สร้างทีมงานผู้น าองค์กรใหเ้ป็นทีมงานทีเ่ป็นพลังร่วมกันพัฒนา อบต.ในอนาคต  
          ๓.๕ เพื่อต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถ่ินตามพระราชบัญญตัิก าหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
           แกนน าและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆในเขต อบต.บัวค้อ เช่น คณะกรรมการบริหารชุมชน กลุ่มสตรี 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศกัยภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน (SML) และกลุ่มองค์กรอ่ืนๆในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมจ านวนประมาณ ๙o คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
         ๕.๑ ประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค ์ช้ัน ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
         ๕.๒ ทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖. วิธีด าเนินการ  
         ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อผู้บริหาร อบต.พิจารณาอนุมัติ  
         ๖.๒ ประสานงานกลุ่มบุคคลเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม  
         ๖.๓ จัดให้มีการฝึกอบรมแกนน ากลุ่มองค์กรตา่งๆในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
           ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
           ๓o,ooo บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         ๑o.๑ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง
และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ : ร้อยละ ๘o  



       ๑o.๒ ผู้นาชุมชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นแกนนาขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 

 

 

 

 

 

-๕๗- 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการตามประมวลจรยิธรรมของข้าราชการของ อบต.บัวค้อ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
           เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแหง่การกระทา ทั้งน้ีการฝุาฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้
ถือว่า เป็นการกระทาผิดทางวินัย อบต.บัวค้อ จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต .บัวค้อ 
ข้ึนมา เพื่อก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  
๓. วัตถุประสงค์  
          ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการทีส่ร้างความโปรง่ใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
          ๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัตอิย่างสม่ าาเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานดา้นตา่งๆของ อบต.บัวค้อ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
          ๓.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบรกิาร
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
          ๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทกุระดบั โดยให้ฝุายบรหิารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ
ต่อสังคม ตามลาดับ  
          ๓.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
          ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
           องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
๖. วิธีด าเนินการ  



         ๖.๑ จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัคอ้ 
         ๖.๒ ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค้อ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

 

-๕๘- 

 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
                - 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
         ๑o.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ มีประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บัวค้อ 
        ๑o.๒ บุคลากรของ อบต.บัวค้อ ปฏิบัติหน้าที่ราชการดว้ยความซ่ือสัตย์สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม และ

การบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๕๙- 

ล าดับที่  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพ การปฏิบัตงิานของคณะผู้บหิาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.3537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
6 พ.ศ.2552) มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์การบรหิารส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึง
ประกอบด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการ
มีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล มาใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวค้อ จึงต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถ่ิน โดยน้อมแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดชมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้ มีภุมคุ้มกันจาก
ผลกระทบต่างๆจากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ดังน้ันจึงมีความจ าเปน็ที่จะต้องศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการหน่วยงาน
ที่ประสพผลส าเร็จ เพื่อน าศึกษาและประยุกต์และปรบัใช้ในพื้นทีเ่พื่อให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี อยู่กินดี มี
ความสุข องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ จึงได้ตระหนักถึงผลกระทบและบัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่ว นต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู ้พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน ให้ความรู้ ความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยังยืนต่อไป  
 3.2 เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติงานให้เปน็ไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  
4.เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 ฝึกอบรมในสถานที่และศึกษาดงูานนอกสถานที่ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดตา่งๆกับผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
6.4 การศึกษาดูงาน 
6.5 ประเมินผลการและสรุปผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 



 
-๖o- 

 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ข้อบัญญัติประจ าปงีบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทัว่ไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอ่ืนๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศกัยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๘00,00 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด ารงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างมคีวามรูค้วามเข้าใจ สามารถน าองคค์วามรูท้ี่ได้จากการศกึษาดงูาน มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖๑- 

ล าดับที่  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตราการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤตติามประมวล
จริยธรรม 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรม โดยก าหนดกลไกและระบบ
การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทั้งน้ี การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว มีการ
ก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแห่งการกระท า เพื่อให้เกิดความโปรง่ใสในการปฏิบัติงานและเป็น
ที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ได้จัดท ามาตรการ สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมข้ึน เพื่อให้บุคคลทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับ
น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าทีด่้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤตขิองข้าราชการที่สรา้งความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน
อย่างชัดเจน 
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์การและระดบับคุคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรบั เพื่อความหน้าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดตนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะระหว่างองคก์รและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบรหิารใช้อ านาจในขอบเขตสรา้ง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามล าดับ 
3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมาณจริยธรรม เพื่อให้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มีส่วน
ร่วมรับรู้และร่วมตดิตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

-๖๒- 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างมีจิตส านึกและตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจรยิธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖๓- 
 

ล าดับที่  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการ/มาตรการ โครงการส ารวจรังวดัเอกสารสิทธิ์ทีด่นิสาธารณและจัดแนวเขต 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้องคก์ารปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่คุม้ครองดูแลทีส่าธารณประโยชน์ 
ดังน้ัน อง๕การบริหารส่วนต าบลบัวค้อจึงได้จัดท า โครงการน้ีข้ึนเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ สาธารณูปโภคของชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ชัดเจนเพื่อปูองกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 
3.2 เพื่อเป็นการคุ้มตรองและดูแลที่สาธารณประโยชน์ 
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ประชนชนรักษาสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
ทางสาธารณะประโยชน์ สาธารณูปโภคของชุมชน 

    4.   เป้าหมาย 
ทางสาธารณะประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ สาธารณูปโภคของชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
10 หมู่ที่ บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 อง๕การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ได้ทราบถึงการบกุรุกที่สาธารณโยชน์ 
6.2 เสนอคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาส่ังการ 
6.3 จัดท าโครงการส ารวจรังวัดเอกสารสิทธิ์ทีด่ินสาธารณะและจัดท าแนวเขต  
6.4 ท าการส ารวจรังวัดโดยตดิต่อประสานงานส านักงานที่ดนิ 
6.5 ด าเนินการจักท าแนวเขต เพื่อให้ทราบแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อปูองกันการบุกรุก และเพื่อการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ที่
สาธารณะประโยชน์ สาธารณูปโภคของชุมชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
25,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ได้ทราบแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์ที่ชัดเจน เพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
10.2 เป็นการคุ้มครองและดูแลทีส่าธารณประโยชน์ 
10.3 สร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่ประชาชนรักษาสาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง

สาธารณะประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ สาธารณูปโภคของชุมชน 



 

-๖๔- 
 

ล าดับที่  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “จัดท าคูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆซ่ึงด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนใหแ้ก่คนในทอ้งถ่ินเป็นองค์กรที่มคีวามใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจใน
สภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนภายในท้องถ่ินดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัตหิน้าที่หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหา
การทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาน และความ
สลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค า ส่ั งที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจรติประพฤตมิิชอบ โดย ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤตมิิชอบ โดนมุ้งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทกุส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง  เพื่อ
สกัดก้ันเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึง
ด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวค้อ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีแนวทางปฏิบัติตามคู่มอืการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าคู่มอืการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3 จัดท าคู่มือการปอูงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



 
-๖๕- 

 
6.4 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน พนักงานจ้างมีความรู้ในเรื่องการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคูม่ือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖๖- 

 
ล าดับที่  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไมขั่ดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบคุคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดส้ินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือเป็นเรื่องการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิด แต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหมา น้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผงประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพวก
พ้องเข้าไปด ารงต าแหน่งต่างๆ หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจตัดส้ินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตอนมี
ส่วนได้สัมปทานหรือประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ีหมายความรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใ จการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ เพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน
ส่วนต าบลบัวค้อ เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล พนักงาน พนักงานจ้างมีจิตส านึก
และตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจรติโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 

3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ มี
จิตส านึกค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจรติคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการทอ้งถ่ิน
ไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีจิตส านึกและตระหนักที่
จะไม่กระท าการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 



 
-๖๗- 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีจิตส านึกและตระหนักที่จะไม่
กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการบา้นน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมคัดแยกขยะ 
ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ส าหรับจังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดคือ เมืองการศึกษา พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แหล่งผลิตผลปลอดสารพิษ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ทั้งน้ีการมุ่งเป็นเมืองแหง่
การศึกษา หรือตักสิลานคร น้ัน ส่ิงส าคัญคือบ้านเมืองต้อมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบ
และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ก าหนด
วิธีการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน ทั้งน้ี 
สามารถวิเคราะหภ์ารกิจใหต้รงกับสภาพปญัหาที่ภารกิจดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 67(2)รักษาความสะอาดของถนนทางน้ าเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล(3)ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบาย
น้ า(ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน(17)การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(18)การก าจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย 
 ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนข้าราชการ สถาบันการศึกษา 
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานประกอบการธุรกิจ เอกชน ชุมชนเมือง หมู่บ้าน วัดและ
สถานที่ทางศาสนาทุกแห่ง ร่วมกันรักษาความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตส านึกและปลูกฝังวินัยเรื่องการรักษา
ความสะอาดของบ้านเมืองให้ฝังแน่นในชีวิตจิตใจ เป็นพลังขับเคล่ือนวาระจังหวัดมหาสารคาม 
การรณรงค์เสริมสร้างความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง คัดแยกขยะและก าจัดขยะ ตาม
หลักสุขาภิบาล คลองสวยน้ าใส 
 การท าความสะอาดหมู่บา้นรวมทั้ง คัดแยกและก าจัดขยะ ตามหลักสุขาภิบาล คลองสวยน้ า
ใส ซ่ึงต าบลบัวค้อ ไม่มีพนักงานดูแลท าคามสะอาดจึงต้องจัดท าโครงการน้ีข้ึน เพื่อให้หมู่บ้านใน
ต าบลบัวค้อ สะอาดน่ามองยิ่งข้ึน และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักรักษาความ
สะอาด 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการต าบลบัวค้อสะอาดเพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาดคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะ ตามหลักสุขาภิบาล หมู่บ้านต าบลบัวคอ้ใหห้มู่บ้านในต าบลบัวค้อ สะอาดน่ามอง
ย่ิงข้ึน และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักรักษาความสะอาด และยังเป็นการรณรงค์
ให้ชุมชนและประชาชนทุกคนร่วมมอืกันพัฒนาต าบลบัวคอ้ใหส้ะอาด ถ้าทุกคนและทุกภาคส่วนมี
ความร่วมมือกันจะท าให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและย่ังยืนท าให้ชุมชนสะอาด 
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้ชุมชนมีความน่าอยู่ น่ามองยิ่งข้ึน 
 



 
-๖๙- 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนคดัแยกขยะก าจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย 
3.2 ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอย 
3.3 ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” 
3.4 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนท าปุย๋หมักและน้ าอินทรย์ีชีวภาพใช้เอง 
3.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. เปูาหมาย 
กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ประจ าหมูบ่้าน และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 90 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
10 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาโครงการ 
 6.2 ประชุมผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน 
 6.3 จัดเวทีระดมความคดิ แลกเปล่ียนการเรียนรู้ ความคิดเห็นกระบวนการคัดแยกขยะทั้ง 
10 หมู่บ้าน 
 6.4 ประชุมแกนน าแต่ละหมู่บา้นเข้าร่วมโครงการฯรบัทราบแผนการปฏิบตัิการ 
 6.5 ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะ 
 6.6 ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การท าปุย๋หมกั ฝึกปฏิบัติแก่เครือข่ายแกนน าในแต่ละหมู่บา้น
เพื่อน าไปขยายสู่หมู่บ้าน 
 6.7 ด าเนินการแยกขยะอันตรายทุกหมู่บา้น จ านวน 10 หมู่บ้าน 
ข้ันตอนในการรับซ้ือขยะ 

1. ด าเนินการตามแผนปฏิบัตงิาน 
- ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามประเมิลผล 
- ก าหนดปฏิทินรับซ้ือขยะแตล่ะหมู่บา้น 

  2. ชาวบ้านคัดแยกขยะและน าขยะมาขายเดือนละ 1 ครั้ง ตามก าหนดปฏิทนิรับซ้ือขยะแต่
ละหมู่บ้าน 
  3. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บา้นท าการช่ังน้ าหนัก
ขยะ 
  4. คณะกรรมการหมู่บา้นท าการจดบันทกึน้ าหนักขยะแตล่ะประเภทลงในบิล 
  5. สมาชิกกองทุนน าบิลมาให้คณะกรรมการคดิเงินและลงจ านวนเงินที่สมาชิกประสงค์ทีจ่ะ
น าเข้าบัญชีของตน ส่วนจ านวนเงินที่สมาชิกไม่ประสงคท์ีจ่ะเข้ากองทุนน้ัน คณะกรรมการจะจ่ายเป็นเงินสด 
  6. คณะกรรมการหมู่บา้นจะน าขยะที่สมาชิกขายให ้ไปขายที่รา้นรบัซ้ือของเก่าที่มีระยะทาง
ใกล้ชุมชน 
  7. คณะกรรมการหมู่บา้นน าบลิมาลงบัญชีขายขยะแตล่ะครัวเรือน บัญชีรายรับ-รายจ่าย ซ้ือ
ขายขยะแล้วน าเงินฝากเข้าบัญชีกองทุน 
 ข้ันตอนในการด าเนินงานจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรไีซเคิล 
 



 
-๗o- 

 
1. การประชุมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการหมูบ่้าน หารือหลักเกณฑ์กองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะห์จากขยะรไีซเคิลเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใหส้อดคล้องพื้นทีต่ าบลบวัค้อ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกประชาคมช้ีแจงหลักเกณฑ์กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหจ์าก

ขยะรีไซเคิล ให้ ประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลบวัค้อได้รบัการเข้าใจถึง
แนวทางการด าเนินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์องคก์ารบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 

3. การออกประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ประชาชน มีความสนใจ ในแนวทางการ
จัดตั้งกองทุนฯเป็นอย่างมาก จึงได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบ คณะกรรมการ
ด าเนินการออกรับซ้ือขยะรีไซเคิล กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลต าบลบวั
ค้อ และคณะกรรมการหมูบ่้าน 

4. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า ใบสมัครสมาชิก สมุดทะเบียนคุมลูกค้า 
บัญชีขายขยะแต่ละครัวเรือน รายรับ-รายจา่ย ซ้ือขายขยะ สมุดบัญชีเงินฝาก กองทุนฯ 

5. ลงพื้นที่รับสมัครสามชิกที่มคีวามประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกกองทุมฌาปนกิจสงเคราะห์
จากขยะรีไซเคิลต าบลบวัค้อ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
200,00 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมืองมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ปริมาณขยะลดลง 
2. หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ น่ามอง 
3. ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดหมูบ่้านในต าบลบัวคอ้ 
4. ตอบสนองวาระจังหวัดมหาสารคาม การรณรงค์เสริมสรา้งความเป็นระเบียบเรียนร้อย

ของบ้านเมือง 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
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ล าดับที่  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุรติ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ เป็นองค์การที่มีความมุ่งหมายที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
ปูองกันการทุจริต ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต สร้างสังคมคณุธรรมความโปรง่ใสตลอดจนให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ัน สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทกุระดบั มีจิตส า นึกในการปูองกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปรง่ใส อันจะท าใหป้ระชาชนเกิดความมั่นใจศรทัธาและไว้วางใจ
ในการบริหารงาน 

ตามประกาศรักษาความสงบแหง่ชาต ิฉบับที่ 104/2557 เรื่องการก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและคลังที่ด ีรวมทั้งเป็นการ
ปูองกันและปราบปรามไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปในทางที่มิชอบด้ว ย
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อจึงได้ประกาศเจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ดังน้ี 

1. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยมุ้งเน้นแผนงาน หรือโครงการประเภทงบลงทุนทีเ่ป็นการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าเป็นรูปธรรม 

2. การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม 

3. น าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

4. ไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทจุริตคอร์รปัช่ันทีเ่ก่ียวข้องโดยต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบญัชา หรือบุคคลที่นับผิดชอบทราบและใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

5. มุ่งรักษาวัฒนธรรมองค์กรในด้านการปอูงกันและต่อต้านการทจุริต 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเจตนารมณ์ในการตอ่ต้านการทจุรติ  

4. เป้าหมาย 
4.1 ประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารทอ้งถ่ิน อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารตอ่หน้าสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 



 
-๗๒- 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

- 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปรง่ใส สามารถปอูงกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

10.2 ประชาชนทราบถึงเจตนารมณใ์นการตอ่ต้านการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๗๓- 
 

ล าดับที่  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงาน พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร 
โดยการขับเคล่ือนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อใหม้ีศกัยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นปัจจยั
ที่ส าคัญในการพัฒนางานใหม้ีคณุภาพจะตอ้งมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน
การท างานที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เปน็ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชา 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังน้ัน เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อก าหนดมาตรการดา้นความโปร่งใส 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบคุคลมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง 
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์ 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกลการปฏิบัตริาชการดา้นการบริหารงานบคุคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล

บัวค้อ 
4. เป้าหมาย 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบคุคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน 
6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบคุคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัตงิานบคุคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบคุคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินงานการบรหิารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 

-๗๔- 



 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านการบรหิารงานบคุคล 
10.3 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อมีความโปรง่ใส สามารถปอูงกันการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๗๕- 
 

ล าดับที่  
  ๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
  ๒.หลักการและเหตุผล 

            จากการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึกถึงธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการด าเนินงานของบุค คล
หรือจากปัจจัยทางวัฒนธรรมองคก์ร ที่เอ้ือให้เกิดการทุจรติ ดังน้ันองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวค้อ จึงได้จัดท า
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กรที่จ าน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน          

  ๓.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตงิานราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
3.2 เพื่อให้บุคลากรทุกคนน าไปยึดปฏิบตัิ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย 
บุคลกรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

 ๖. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบตัิราชการ 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบตัิ 

  ๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

  ๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

       ๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

       ๑o. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๖- 
 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร          

อิสระ 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

                  กลไกลการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่    
         ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ  
          นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
                    กลไกองค์กรอิสะเพื่อตรวจสอบการให้อ านาจ ซ่ึงในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้ 
          จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
         ด าเนินงานต่างๆ อย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
         คณะกรรมการปอูงกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญในการตรวจสอบ   
         ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ จึงได้มีมาตรการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ึน  
          ๓.  วัตถุประสงค์ 

      3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกในการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐั และองค์กรอิสระ  
3 เป้าหมาย 
      การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
4 พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
5 วิธีการด าเนินการ 
       6.1 ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งผู้ก ากับดแูลและองค์กรอิสระ 
6 ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
7 งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่มีงบประมาณ 
8 ผู้รับผิดชอบ 
     ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
9 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

                องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลจากองค์กรอิสระ   
                และหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-๗๗- 
 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๒. หลักการและเหตุผล 

      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถย่ืนเรื่องร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึง
สามารถย่ืนค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวปไซต์ ทางโทรศัพท์ แจ้งด้วยตนเอง  
        เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ประจ าองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ รวมทั้งการจัดท าคู่มอืการร้องทุกข์ ร้องเรียนข้ึน 
เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับแจ้งเรื่ องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่างๆให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน      

          ๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบด าเนินการรบัแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

๔.  เป้าหมาย 
      มีการมอบหมายแต่งตัง้เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีการด าเนินการ 

-ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
-จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
-การเผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่มีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเป็นไปตามคู่มอืการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๘- 
 

ล าดับที่  
           ๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสาร 
           ๒. หลักการและเหตุผล 
                         ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของทางราชการ พ,ศ,๒๕๔o บัญญัติให้ 
                หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามที่กกหมายก าหนดไว้ให้  
                ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสใน 
                การได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                            ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วน 
                ต าบลบัวค้อ จึงได้จัดสถานที่ข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
          ๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิตเบือน 
๔.  เป้าหมาย 
      มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าทีไ่ว้อ านวยความสะดวกในการขอข้อมูลข่าวสารของทาง 
      ราชการ 
๑๑. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๑๒. วิธีการด าเนินการ 

-มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมูลข่าวสาร  
-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบประจ าศนูย์ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ปัจจุบนั 

๑๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑๔. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่มีงบประมาณ 
๑๕. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
๑๖. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ความสะดวก รวดเร็ว ในการรับรู้ รับทราบ และการขอข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 

 

 

 

 

 



-๗๙- 
 

ล าดับที่  
           ๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
           ๒. หลักการและเหตุผล 
                         ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ,ศ,๒๕๔o มาตร ๗ ,๙ บัญญัติให้ 
                หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังน้ันองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ จึง  
                จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
                ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญได้ง่าย  
          ๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนครบถ้วน  
๔.  เป้าหมาย 
      มีข้อมูลข่าวสารราชการครบถ้วน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.บัวค้อ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีการด าเนินการ 

-จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทตา่งๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่มีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนไก้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับรู้ รับทราบ และการขอข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘o- 
 

ล าดับที่  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดตัง้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์/ร้องเรียน ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
๒. หลักการและเหตุผล 

          องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้รกิารประชาชน 
และมีเปูาหมายใหก้ารบรกิารประชาชนในด้านต่างๆ ซ่ึงประชาชนสามารถร้องทุกข์/ร้องเรียน ใน
ความต้องการของประชาชนได้ ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบรกิารรบัเรื่องราวรอ้งทุกข์ 
ร้องเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์ ข้ึน 

          ๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที ่และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้อง  

๔.  เป้าหมาย 
      ให้บริการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข์/ร้องเรียน 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลบัวคอ้ 
๖. วิธีการด าเนินการ 

-จัดท าค าส่ังแตง่ตัง้เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทกุข์ ร้องเรียน 
-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องทกุข์ 
-ส่งเรื่องให้คณะผู้บรหิาร เพื่อให้พิจารณาส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
-แจ้งผลการปฏิบัติงานใหผู้้ร้องทกุข์ ร้องเรียนทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่มีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ท าให้ประชาชนได้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฎิบัตงิาน 

 
 

 

 

 

 

 



-๘๑- 
 

ล าดับที่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ก าหนดให้องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทะแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา  
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดม้ี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค้อ
และพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลบวัค้อและคณะกรรมการการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค้อ ด้วยความถูกตอ้ง โปร่ง
ใส่ และสุจริต 
4.เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ จ านวน 3 คน 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้  
7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 
           งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ มีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบวัค้อให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส่ สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อตา้นการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 



-๘๒- 
 

ล าดับที่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัตงิบประมานรายจ่ายประจ าปใีน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมให้ภาคประชาชน(ประชาคม) เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง ตามมาตรการปอูงกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกลของภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ในการตรวจรบั
การจ้างเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบ่้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ โดยผ่านกระบวนการ
แต่งตั้งประชาคมประจ าหมู่บา้น  
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวค้อ  

10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๓- 
 

ล าดับที่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกลที่ส าคญัและเป็นเครื่องมอืในการบริหารงาน ระบบควบคมุภายใน
จะช่วยควบคุมหรอืลดความเส่ียงของหน่วยงานใหอ้ยู่ในระดับทีย่อมรับได ้องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้มีแนวทางในการก าหนดระบบควบคมุภายในให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัตงิานในหน่วยงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้งานปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่
ซ้ าซ้อน ลดความเสียงหรือความเสียหาย 

3.2 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัตงิานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับตา่งๆ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
4.เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ลดความเส่ียงของหน่วยงาน ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรงุพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างตอ่เน่ือง 
3. รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในใหค้ณะท างาน เพื่อสรุปข้อมูล 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรตา่งๆใหผู้้บรหิารทราบ  

7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการรายงานการควบคมุภายใน 
 
 
 
 
 
 



-๘๔- 
 

ล าดับที่ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ มีแนวทางในการปฏิบัตงิานใหส้อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ให้สอดคล้องกับส านักงานปูองกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิการบริหารราชการเพื่อปูองกันการทจุริต 
ในการเชิดชูเกียรติบุคคล ในการด าเนินกิจกรรม การประพฤติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.เป้าหมาย 
 จัดท าพิธีมอบใบประกาศเกียรติคณุ 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกให้ทกุชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ทราบ 
เพื่อให้แต่ละชุมชนคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

4. คณะกรรมการเสนอช่ือให้ผู้บรหิารทราบแหละเห็นชอบ 
5. ด าเนินการมอบใบประกาศเกียรติคณุ 

7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

 

 

 

 

 



-๘๕- 

ล าดับที่ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะและมจีิตสาธารณะ  

2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ มีแนวทางในการปฏิบัตงิานใหส้อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ให้สอดคล้องกับส านักงานปูองกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิในการเชิดชูเกียรติบุคคล ในการด าเนิน
กิจกรรม การประพฤติตนให้เปน็ที่ประจกัษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทีใ่หค้วามช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
4.เป้าหมาย 
 จัดท าพิธีมอบใบประกาศเกียรติคณุ 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
และมีจิตสาธารณะ 
 2.แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกให้ทกุชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ทราบ 
เพื่อให้แต่ละชุมชนคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
และมีจิตสาธารณะ 

4. คณะกรรมการเสนอช่ือให้ผู้บรหิารทราบแหละเห็นชอบ 
5. ด าเนินการมอบใบประกาศเกียรติคณุ 

7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะและมีจิตสาธารณะ  
 
 

 

 

 

 



-๘๖- 

ล าดับที่ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ มีแนวทางในการปฏิบัตงิานใหส้อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ให้สอดคล้องกับส านักงานปูองกันและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิในการเชิดชูเกียรติบุคคล ในการด าเนิน
กิจกรรม การประพฤติตนให้เปน็ที่ประจกัษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทีม่ีความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
4.เป้าหมาย 
 จัดท าพิธีมอบใบประกาศเกียรติคณุ 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 2.แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกให้ทกุชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ทราบ 
เพื่อให้แต่ละชุมชนคัดเลือก 
 3. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4. คณะกรรมการเสนอช่ือให้ผู้บรหิารทราบแหละเห็นชอบ 
5. ด าเนินการมอบใบประกาศเกียรติคณุ 

7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

 

 

 

 



-๘๗- 

ล าดับที่ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณใหป้ระชาชนทราบ 

2.หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานทีต่้องอาศยัระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการดว้ยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน การ
บริหารหารเงินหารคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทจุริตคอร์รปัช่ันมีกระบวนการท างานทางการคลังทีเ่ปิดเผย
ข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้คา่และเปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 
4.เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงสถานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนทั้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ภายในเก้าสิบวนันับ
แต่วันส้ินปีและจัดท าประกาศส าเนารายงานดงักล่าวโดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการจ่ายเงินถูกต้อง รวดเร็ว เกิดการประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้บรกิาร 

 
 

 

 



-๘๘- 

ล าดับที่ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การจัดท าและปรบัปรงุคู่มอือ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดใหก้ารกระท าใดจะตอ้งไดร้ับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องท า
คู่มือส าหรับประชาชน” โดยมีเปูาหมาเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารของภาครัฐ 

องค์กาบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ ได้จัดท าคู่มอืประชาชน ประกอบด้วยภารกิจหน้าที่งานในการบริการ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที ่
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบข้ันตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ 
 3.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซ้ือจัดจ้าง  

3.3 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
3.4 เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
3.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

4.เป้าหมาย 
 ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อราชการกับองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 
5.พื้นที่การด าเนินการ 
 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและปรบัปรุงคู่มือประชาชน 

6.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าและปรับปรงุคูม่ือประชาชน 
6.3 จัดท าและปรับปรงุคู่มอืประชาชน 
6.4 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

คู่มือประชาชน 
7.ระยะเวลาการด าเนนิการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8.งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1ประชาชน สะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อเพื่ออนุญาตอนุมัติ กับองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ 

10.2เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 
 
 
 



-๘๙- 

ล าดับที่ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าส่ังมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงที่มอี านาจ
หน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ ทั้งที่เป็นไปตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ที่
ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมีหน้าที่ใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่องานกับ
หน่วยงานต่างๆขององค์การบรหิารส่วนต าบล มักจะประสบปญัหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อ
ราชการเน่ืองจากมีภารกิจมากมาย ไม่รวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจทีใ่ห้
การส่ังการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านักฯ กอง ซ่ึงเป็นอุกสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ท าให้เกิดความล่าช้า จึงจ าเป็นที่จะตอ้งมีมาตรการ การมอบอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขันตอนการให้บริการใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน  

3.3 เพื่อให้กระจายอ านาจการตดัสินใจในการส่ังการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตแุห่งการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวคอ้ ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
5. พื้นที่การด าเนินการ 

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯข้อบังคบัและหนังสือ
ส่ังการ 

6.2 จัดท าหนังสือเวียนทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจใหป้ฏิบตัิราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 



-๙o- 
 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 

10.2 ประชาชนมีความพงึพอใจในกาบรกิารที่ได้รบัอยู่ในระดบัดี 
10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าทีอั่นเป็นช่องทางการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



-๙๑- 

ล าดับที่ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝุายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกล
ไกลส าคัญที่ใช้ส าหรบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัตงิานฝุายบรหิาร ซ่ึงอ านาจในการบริหารงาน
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสละเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถีงแม่จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ค้อให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝุายบรหิารข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝุายบรหิาร 
  3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 

3.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้  
5. พื้นที่การด าเนินการ 

  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวคอ้ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท าคู่มือระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบัว 
ค้อใช้ส าหรับประชุม 

6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ  
6.3 สมาชิกองค์การบริหารสาวนต าบลบวัค้อตั้งกระทูถ้ามการบริหารงานในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝุายบริหาร  
           10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
 



 
 
                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  (ส านักปลัดฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   . 
ที่    มค  ๗๖๖๐๑/๑๕๕                                วันที่          ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                         
เรื่อง      รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปอูงกันการทจุริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)   
เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจรติ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๑ ฉบับ                    
                      เรื่องเดิม 
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม         
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๒๕๖๕ แล้วน้ัน 
                     ข้อเท็จจริง 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๒๕๖๕ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก ตามแผนก าหนดไว้ ๕๔ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ      
๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 
                   ระเบียบ  กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

         ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  
                  ๒. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                   ข้อเสนอ/พิจารณา  
 
                - เห็นควรลงนามแจ้งให้แจ้งให้ส่วนที่เก่ียวข้อง ประกาศเผยแพร่ในเว็ปไซต์ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวค้อ ทราบต่อไป  

 
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ...................................................... 
(นายสสิพงษ์   ซ้ายขวา) 

นิติกรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                /๒.ความเห็น… 
 
 

-๒- 
 
 
 



 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ........................................................ 
 (นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี) 

 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 
 

ความเห็นของรองปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ว่าที่ ร.ต........................................................ 
 (สมศักดิ์  พรมเดื่อ) 

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ว่าที่ ร.ต........................................................ 
  (สมศักดิ์    พรมเดื่อ) 

                                                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                     รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 
 

 
ความเห็น/ค าสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

  ลงช่ือ............................................................ 
 (นายบรรจง   แสงสิทธิ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 

 
                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  (ส านักปลัดฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม   . 
ที่    มค  ๗๖๖๐๑/๑๕๖                                วันที่          ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                                         
เรื่อง      รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปอูงกันการทจุริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน   
เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบวัค้อ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจรติ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑ ฉบับ                    
                      เรื่องเดิม 
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม         
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ แล้วน้ัน 
                     ข้อเท็จจริง 



                   องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริ ต         
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนก าหนดไว้ ๕๔ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 
 
                   ระเบียบ  กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

         ๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม  
                  ๒. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
                   ข้อเสนอ/พิจารณา  
 
                - เห็นควรลงนามแจ้งใหแ้จ้งใหส่้วนเก่ียวข้อง ประกาศเผยแพร่ในเว็ปไซต์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ ทราบต่อไป  

 
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ลงช่ือ...................................................... 
(นายสสิพงษ์   ซ้ายขวา) 

นิติกรช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                /๒.ความเห็น… 
 
 

-๒- 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ........................................................ 
 (นายภูสิทธิ์   รัดเสนสี) 

 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 
 

ความเห็นของรองปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
 



ว่าที่ ร.ต........................................................ 
 (สมศักดิ์  พรมเดื่อ) 

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ว่าที่ ร.ต........................................................ 
  (สมศักดิ์    พรมเดื่อ) 

                                                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                     รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 
 
 

 
ความเห็น/ค าสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

  ลงช่ือ............................................................ 
 (นายบรรจง   แสงสิทธิ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 



 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๑ กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบตัิตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

         

๒ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิต และพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

         

๓ โครงการ อบต.บัวค้อ ต าบลแห่งความจงรักภักดี           
๔ โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย          
๕ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหป้ระชาชนทราบ (website , facebook 
, line , บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

         

๖ โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในเขต อบต.บัวค้อ          
๗ โครงการ ขับ เคล่ือนห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่

สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย สถานะ 

หมาย
เหตุ 



รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๘ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถ่ินในกิจกรรมด้านต่างๆ 
เช่น การท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/
คณะท างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

         

๙ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปูองกัน
และปราบปรามการทจุริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น 
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร  ให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

         

๑๐ โครงการรวมพลังสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ สีขาว          
๑๑ กิจกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์          
๑๒ กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน          
๑๓ โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ 

 
         

๑๔ โครงการจัดท าวารสารชุมชน 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๑๕ โครงการนักข่าวชุมชน          



๑๖ โครงการจัดท ารายงานประจ าปี          
๑๗ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้อง

กับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสผ่าน
ทาง website , บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

         

๑๘ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ .ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔o และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

         

๑๙ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายผ่านทาง website , facebook 

         

๒๐ กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใส
และเปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต 

         

๒๑ กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงาน 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๒๒ กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน 
 

         

๒๓ โครงการแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

         

๒๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา อบต.บัวค้อ          



 
๒๕ โครงการประสานใจร่วมคิดร่วมคุย 

 
         

๒๖ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคมุภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

         

๒๗ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้าน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

         

๒๘ กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทางด้านกฎหมาย 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๒๙ กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

         

๓๐ โครงการ ส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กร ชุมชนคณะ
กรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ 

         

๓๑ มาตรการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บัวค้อ 
 

         

๓๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพ การปฏิบัติงานของคณะผู้บิหาร     
ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง 
 

         



๓๓ มาตราการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

         

๓๔ โครงการส ารวจรังวัดเอกสารสิทธิ์ที่ดินสาธารณและจัดแนวเขต 
 

         

๓๕ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๓๖ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

         

๓๗ โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลด
ขยะตั้งแต่ต้นทาง) 
 

         

๓๘ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
 

         

๓๙ สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบคุคล 
 

         

๔๐ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

         

๔๑ การให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐ          



และองค์กรอิสระ 
 

๔๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๔๓ การตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสาร 
 

         

๔๔ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

         

๔๕ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

         

๔๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 

         

๔๗ การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
 

         

๔๘ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         

๔๙ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ใ ห้ความช่วยเหลือกิจการ          



สาธารณะและมีจิตสาธารณะ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๕๐ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

         

๕๑ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
 

         

๕๒ การจัดท าและปรับปรุงคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

         

๕๓ การออกค าส่ังมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บัวค้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

         

๕๔ การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 

         

 
 
 



 
สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน            

                                
 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   จ านวน ๕๔ โครงการ 
 รอการรายงาน  ๙  โครงการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ ๐ โครงการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ โครงการ 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ ๐ โครงการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 มีการน าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ไปปฏิบัติระดับ (มาก)ร้อยละ ๘๓.๓๓ 

 
** ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
ช่ือ – สกุล ผู้รายงาน นายสสิพงษ์ ซ้ายขวา ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน            
                                



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   จ านวน ๕๔ โครงการ 
 รอการรายงาน  ๑๕  โครงการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ ๐ โครงการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ ๐ โครงการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณ ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 มีการน าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ไปปฏิบัติระดับ (มาก)ร้อยละ ๑๐.๐๐ 

 
** ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
ช่ือ – สกุล ผู้รายงาน นายสสิพงษ์ ซ้ายขวา ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๑ กิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบตัิตน          



ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิต และพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

         

๓ โครงการ อบต.บัวค้อ ต าบลแห่งความจงรักภักดี           
๔ โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย          
๕ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตใหป้ระชาชนทราบ (website , facebook 
, line , บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

         

๖ โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในเขต อบต.บัวค้อ          
๗ โครงการ ขับ เคล่ือนห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่

สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวค้อ 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๘ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถ่ินในกิจกรรมด้านต่างๆ 
เช่น การท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/
คณะท างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

         

๙ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปูองกัน
และปราบปรามการทจุริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น 

         



กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร  ให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

๑๐ โครงการรวมพลังสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ สีขาว          
๑๑ กิจกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์          
๑๒ กิจกรรมการจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน          
๑๓ โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บัวค้อ 

 
         

๑๔ โครงการจัดท าวารสารชุมชน 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๑๕ โครงการนักข่าวชุมชน          
๑๖ โครงการจัดท ารายงานประจ าปี          
๑๗ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เก่ียวข้อง

กับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสผ่าน
ทาง website , บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

         

๑๘ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ .ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔o และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

         

๑๙ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายผ่านทาง website , facebook 

         



๒๐ กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใส
และเปิดเผยมีระบบปูองกันการทุจริต 

         

๒๑ กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
ส านักงาน 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๒๒ กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน 
 

         

๒๓ โครงการแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

         

๒๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา อบต.บัวค้อ 
 

         

๒๕ โครงการประสานใจร่วมคิดร่วมคุย 
 

         

๒๖ กิจกรรมการจัดวางระบบควบคมุภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

         

๒๗ โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการด้าน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

         

๒๘ กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนทางด้านกฎหมาย          



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๒๙ กิจกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

         

๓๐ โครงการ ส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าองค์กร ชุมชนคณะ
กรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ 

         

๓๑ มาตรการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.บัวค้อ 
 

         

๓๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิ์ภาพ การปฏิบัติงานของคณะผู้บิหาร     
ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง 
 

         

๓๓ มาตราการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

         

๓๔ โครงการส ารวจรังวัดเอกสารสิทธิ์ที่ดินสาธารณและจัดแนวเขต 
 

         

๓๕ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 



ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๓๖ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

         

๓๗ โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลด
ขยะตั้งแต่ต้นทาง) 
 

         

๓๘ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
 

         

๓๙ สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบคุคล 
 

         

๔๐ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

         

๔๑ การให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐ 
และองค์กรอิสระ 
 

         

๔๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย สถานะ 

หมาย
เหตุ 



รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ได้ 

 

๔๓ การตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสาร 
 

         

๔๔ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

         

๔๕ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวค้อ 

         

๔๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 

         

๔๗ การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
 

         

๔๘ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         

๔๙ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ใ ห้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะและมีจิตสาธารณะ 

 

         

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ (รอบ ๑๒ เดือน) 

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
งบประมาณ 

 
เบิกจ่าย 

สถานะ 
หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

 



ด าเนินการ ได้ 
๕๐ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

         

๕๑ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
 

         

๕๒ การจัดท าและปรับปรุงคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

         

๕๓ การออกค าส่ังมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บัวค้อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

         

๕๔ การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 


