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  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว 
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ก าหนดไว้  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
  “ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่

ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจ มุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว 
ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ 
คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง” 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการ

จังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฎิญาณ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า

ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร   ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ 
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  การทุจริต (Corruption) หมายถึง การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าที่ชั่วช้าและ
ฉ้อโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่และสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนี้
ยังหมายรวมถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไว้วางใจกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ โดยการรับ
หรือยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การท าลาย การละเมิดกฎหมายและจริยธรรมรวมถึงการละเว้น การ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีจะต้องกระท า 

การทุจริตหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruption) หมายถึง การผูกขาดอ านาจ หรือรวมอ านาจไว้ ที่
แหล่งเดียวประกอบกับการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจคนๆนั้นเป็นส าคัญ ดังนั้นหากที่ใดมี
มูลค่ารวมของการผูกขาดและมีการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่าความรับผิดชอบหรือการตรวจสอบได้ เสีย
แล้ว ก็มีโอกาสที่จะเกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้มาก 

1 



 
 

ความประพฤติมิชอบในวงราชการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติการอย่าง
ใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
ให้ความหมายถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

การทุจริตต่อหน้าที่  หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่ง หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

การคอรัปชั่นนั้นเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบหลายลักษณะได้แก่                                                                                         
1. การเสนอโครงการหรือเลือกโครงการที่ไม่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากนัก แต่มีโอกาสที่จะได้ 

เงินใต้โต๊ะมากกว่า                                                                                                                                                                        
2. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีต่ ากว่ามาตรฐานหรือราคาสูงกว่าความเป็นจริง                                                                               
3. การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการยกเว้นกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
4. การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีโอกาสในการผูกขาดการให้บริการสาธารณะบางอย่างบาง

ประการ                                                                                       
5. การยักยอกทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตนเอง                                                                                                                                
6. การซื้อขายต าแหน่งหรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อระบบคุณธรรมของราชการ 

รูปแบบของการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน 
        ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอ านาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุนความรู้ อ านาจทางการเมือง อ านาจ
ในการครอบง าข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน การศึกษาต่ า การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารต่ า อยู่
อย่างกระจัดกระจาย มีการรวมตัวกันน้อย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผู้ชอบอยู่
ใต้ความอุปถัมภ์ หวังพึงพาคนที่รวยกว่า หรือมีอ านาจมากกว่าที่ให้มาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆ ให้กับ
ตนได้ มากกว่าที่จะเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและความเป็นธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจหากรู้จักแบ่งให้ผู้อยู่ให้อุปถัมภ์ด้วยมักถูกถือว่าเป็น
เรื่องปกต ิ
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ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัด

จ้างและการเงินการคลัง   
ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง

และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบ
เกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดท าและ ไม่จัดท าซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่ม อปท. ไม่
จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. เช่น  

1) ไม่ท าทะเบียนยืมเงิน  
2) ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน  
3) ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ หรือท าแต่ไม่เป็นปัจจุบัน 
4) ไม่มีการท าการลงบัญชีรายรับรายจ่าย  
5) มีการท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน 
6) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ซึ่งได้
ตรวจสอบจริง หรือเป็นการตรวจสอบบางส่วนเท่านั้น 
7) ไม่ได้จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือช่วยตรวจทานการตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
8)  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน อปท.  
 

2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล  
(1)   ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมา

เป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 
(2) บุคคลที่ เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตนแสวงหา

ผลประโยชน์ 
(3) บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน 
(4) บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียน

เติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่น าส่งให้คลังซึ่งเมื่อมีการกระท า
อย่างเป็นประจ าหรือบางทีพอเก็บเงินได้มาก ๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลังมีการ
ปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

(5) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางครั้ง ไม่ได้ใช้ข้อระเบียบ กฎหมาย มาอ้างอิงในการปฏิบัติงาน แต่
เป็นการยึดถือข้อมูลเก่าที่เคยปฏิบัติมา หรือข้อมูลของบุคคลอ่ืนมาใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางครั้งข้อมูลที่
ใช้อ้างอิงไม่มีข้อระเบียบ กฎหมาย ให้ปฏิบัติ จนท าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ 
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3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
1) ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้าง

ของ อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง 
2) กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปี 

2540 และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ในต าแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาด
ความเข้มแข็ง 

3) กฎหมายใช้ข้อความที่กว้าง สามารถตีความได้หลายทาง จนท าให้ผู้ปฏิบัติตีความจากข้อกฎหมาย
ผิดพลาด ท าให้ไปสู่การปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย 

4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีพนักงานท้องถิ่นท่ีได้บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่าน
การนิเทศงานมาน้อยหรือ ไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 
เป็นต้น 

2) พนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ติดตามข้อระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือไม่
ใส่ใจในการศึกษาข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

3) ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยอาศัยช่อง
โหว่ของกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
(1)  อปท. ขาดการชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ อปท. ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ 

เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการรับ-จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เป็นต้น รวมถึง
การปฏิบัติงานด้านอ่ืน แม้แต่ข้อระเบียบกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ของ อปท. ให้ประชาชนรับทราบ 
และ ไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้ประชาชน 

(2) ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่มีการประกาศการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน 

(3)  บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี มีจ านวนเท่าไร  และ
ปัจจุบัน อปท. ด าเนินงานอะไรบ้าง นอกจากหน้าที่ของตนเอง 

6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
         (1) ผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอ และ สตง.ส่วนกลาง มี
ก าลังคน เพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระท าได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น  
 (2) หน่วยตรวจสอบภายใน มีก าลังไม่เพียงพอและความรู้ความสามารถไม่ครบทุกด้าน ที่จะตรวจสอบ
ได้ทุกเรื่อง ที่กระท าได้ก็เพียงเป็นการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น  
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  
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 (4) ฝ่ายสภาท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่กลับพบว่าปัจจุบันฝ่าย
สภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น. จึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย  

 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล 
          ในพ้ืนที่ อปท. ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่าย
การเมืองที่ครอบง าหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่
หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้ง
ประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจ
คนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพลการนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่ง
เหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการทุจริตทั้งในด้านระบบบริหารราชการและด้านตัวบุคคลของข้าราชการ  
(1)  การขาดความโปร่งใสและขาดการตรวจสอบ  
(2) การผูกขาด ในกรณีนี้เก่ียวข้องกับการทาธุรกิจ  
(3) การได้รับค่าตอบแทนการทางานที่ไม่เหมาะสม  
(4) ความโลภ เนื่องจากความไม่รู้จักพอ  
(5) การขาดคุณธรรม 

สาเหตุของปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 
1. ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายของรัฐเป็นสิ่งล่อใจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับรายจ่าย 
2. ด้านระบบบริหารราชการ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาบกพร่องไม่ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบวินัย ท า

ให้เกิดการทุจริต และการขาดดุลแห่งอ านาจในการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ท าให้
การทุจริตในวงราชการได้ง่าย  

3. ด้านสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดธรรมประจ าใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชั้น
ผู้ใหญ่ทุจริตแล้วไม่ถูกจับจึงเป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชั้นผู้น้อยท าตาม  

4. ด้านกฎหมายและวิธีพิจารณา ได้แก่ การลงโทษทางวินัยมีความยุ่งยากในการหาพยานหลักฐาน  

มูลเหตุการณ์ทุจริต 
 การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เช่น                                                                                                                 

1. เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                             
2. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย                                                                                                                                 
3. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม ก ากับ ดูแล                                                                                                                           
4. เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือน ไม่พอกับการครองชีพ และมีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรืออบายมุข                                                                                                      
5. สภาพการท างานเปิดโอกาส เอ้ืออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่ 
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รูปแบบของการทุจริตที่พบ ได้แก่ 
— 1.การรับสินบน ของก านัล หรือรางวัลต่าง ๆ                                                                                                                             

2.การซื้อขายหรือวิ่งเต้นขอต าแหน่งในวงราชการ                                                                                                           
3.การรับส่วยและการรีดไถประชาชน                                                                                                                               
4.การทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การทุจริตงบประมาณแผ่นดิน การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ                                                
5.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ                                                                                                                                        
6.การทุจริตในเรื่องของเวลา เช่น การทางานแบบเช้าชามเย็นชาม 

           ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับ
นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถิ่น
กับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชา
สังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคานอ านาจอิทธิพลได้ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยบทบาทของภาคประชาชน 
(1) ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาท างานเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองจริงๆ 
(2) ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองตลอดเวลา นั่นคือต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ

ป.ป.ช.ภาคประชาชน และต้องแสวงหาความรู้ให้เท่าทันเทคนิคกลโกง การทุจริตคอรัปชั่นด้วยวิธีการต่างๆ 
(3) ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
(4) การเฝ้าระวังพ้ืนที่ที่เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
(5) ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในชุมชน หมู่บ้านต าบล และในทุก

ภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทุกระดับ 
(6) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่ว่าใน

ระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่นเพ่ือการคัดกรองคนดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ  
7) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าไปมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบายการบริการสาธารณะให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  

(8) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของสาธารณะชนเพ่ือน ามาแก้ไข
ปรับปรุงการท างานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(9) จัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณยกย่องให้ก าลังใจและช่วยกันรณรงค์ปกป้องคนที่ท าความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมเพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

(10) หามาตรการรองรับการท างานและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ ป ป ช. ภาคประชาชน และ
เครือข่าย 

(11) ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของ ป.ป.ช.ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและ
รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกันเป็นเครือข่าย 
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มาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        1. การส่งเสริมกลไกหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ 
        2. กลไกส่งเสริมสภาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 
        3. ส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแข็งขัน 
        4. ส่งเสริมกลไกสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการ /บุคลากรท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคม 
       5. การส่งเสริมให้มีกลไก สื่อและประชาสัมพันธ์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       6. เสริมสร้างกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีส่วนอื่นๆ 
      7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 

แนวทางการแจ้งเหตุการณ์ทุจริต 
       ร้องเรียน  กล่าวหา  หรอืแจ้งเบาะแส  ข้อมูลการทุจริตในภาครัฐ  ได้ที่  CALLvCENTER  หมายเลข
โทรศัพท์  ๑๑๑๑  หรือไปรษณีย์ตู้  ปณ.  ๓๖๘  ปณจ. หลกัสี่  กทม.  ๑๐๒๑๐  และท่ีส านักงาน  ป.ป.ท.  
อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี หรือทาง www.pacc.go.th ( แผนปฏิบัติงาน
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ภายใต้หน่วยงาน “ ป.ป.ท. ” ) 

ความผิดของผู้ที่กระท าการทุจริต 
        ผู้ที่ท าความผิดจะต้องได้รับโทษอาญา เช่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ
มาตรา 157 ดังนี้ 
 มาตรา 147 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง

ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” 
 มาตรา 157 บัญญัติว่า  “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้

เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
  ความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งจะ

มีผลท าให้ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
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หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ ในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้าน ต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนใน
ท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ มีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ ประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจใน ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอัน เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน 
และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และ ความสลับซับซ้อนของปัญหาการทุจริต ซึ่งทางคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการ บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริตกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2557 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 และเป็นการสอดคล้องกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทาง
ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) 
และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน และสร้างเครื่องมือประเมินที่
ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมี
เป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายทั้ง ๗,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส
และเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการ ทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ทั้งนี้ได้
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มี ความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ องค์การบริหารส่วนต าบล     
บุ่งหวาย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
องค์กร ให้สามารถท างานด้วยความ โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งหวาย 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย รวมถึง

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในต าบลบุ่งหวาย ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เป็นเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3) จัดท าโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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ประโยชน์ 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายรวมถึง

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุ่งหวายมีจิตส านึกรักบ้านเกิดของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Auti-Coruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 

3) ภาคประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วม
ตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักบ้านเกิด อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งในการเผ้าระวังการทุจริต 

4) องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายสามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความ
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 
 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

หมายเหต ุ
มาตรการ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกในความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการทาง
การเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการสร้าง
จิตส านึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  

  1. กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่ง
หวาย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการปลูก
ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว ลดภาวะ
โลกร้อน เนื่องในวัน
ต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ  

3,100 3,100 3,100 3,100 3,100  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุ
มาตรการ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต
ของ  
อบต.บุ่งหวาย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

  2.โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนต าบล
บุ่งหวาย (กิจกรรมโตไป
ไม่โกง) 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000  

  3.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้คณุธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานของ  
อบต.บุ่งหวาย 

3,100 3,100 3,100 3,100 3,100  

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล(ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2. มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  3. สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานการคลัง
ของ อบต.บุ่งหวาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  4. มาตรการตรวจสอบ
ความหนาของงาน
ก่อสร้างในแต่ละ
ประเภทไดต้าม
มาตรฐานงานก่อสร้าง 
 
 
 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุ
มาตรการ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  5. กิจกรรมการใช้

บัตรคิดในการติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่ง
หวาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
เมืองที่ดี 

1. โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย   
อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธาน ี   
ประจ าปีงบประมาณ
..........   

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.4  การเชิด
ชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1. กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่
บุคคลหรือองค์กร มี
จิตสาธารณประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500  

 2.5 มาตรการ
จัดการ ใน
กรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1. มาตรการจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่ง
หวาย  ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2. มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน
ร้องทุกข์ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 หมายเหต ุ

มาตรการ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

3. การ
ส่งเสริม
การมี
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา
ชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัตริาชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวายให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

1. โครงการส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2. การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา     
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2. โครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  3. โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจด้านงานก่อสรา้ง
แก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนต าบลบุ่ง
หวาย 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2563 ปี 
2564 

ปี 2564 

หมายเหต ุ
มาตรการ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมา
ณ(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2. กิจกรรมจัดท า
รายงานและติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2. กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาท การ
ตรวจสอบ ของสภา
ท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิ
การให้ความรูด้้าน
ระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

1. โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
เบาะแส หรือพบ
เห็นการทุจรติใน
พื้นที่ต าบลบุ่งหวาย 

15,600 15,600 15,600 15,600 15,600  
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ส่วนที่ 3 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกในความตระหนักแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการทางการเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “โครงการสร้างจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 

๑. หลักการและเหตุผล 
ด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชี วิต 
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน  
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร                      
สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
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๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ งหวาย  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวาย   จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบุ่งหวาย  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
๒.๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  เกิดการเรียนรู้ 

ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
๒.๓ เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

๓. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย                       
จ านวน  100  คน 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดต่อประสานวิทยากร 
๔.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
๖. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

๗. งบประมาณและแหล่งที่มา 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  จ านวน  22,๐๐๐  บาท  รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้าย 
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงาน  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ได้

น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
๙.๒ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงาน  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  เกิด

การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษา       
องค์ความรู้ใหม่ ๆ 
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เอกสารแนบท้ายงบประมาณและแหล่งท่ีมา 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑ ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม/ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 
๑ มื้อ (100 คน*8๐ บาท*๑ มื้อ) 

8,000 

 

 

๒ ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการอบรม/ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน ๒ มื้อ (100 คน*35 บาท*๒ มื้อ) 

7,000  

๓ ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท ๓,6๐๐  

๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการ เช่น สมุด ปากกา 2,700  

๕ ค่าป้ายโครงการ 7๐๐  

 รวม 22,๐๐๐  

 

 
หมายเหตุ  (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้) 
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ตารางก าหนดการโครงการสร้างจิตส านึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ในวันที่............................................................ ............ 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐  –  ๐๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น. 

 

๐๙.๐๐  -  ๑๑.๐๐ น. 

 

๑๑.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. 

 

๑๒.๐๐  –  ๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐  –  ๑๔.๐๐ น. 

 

๑๔.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 

 

๑๖.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

- ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

- พิธีเปิดการอบรม  โดย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  

 

- ฟังธรรมบรรยาย  เรื่อง “หลักธรรมในการท างานร่วมกันภายในองค์กร” 

  โดย พระครู....................................................................                   

ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การท างานด้วยหัวใจ” 

  โดย ................................................................................ 

- พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การท างานด้วยหัวใจ” (ต่อ) 

  โดย..................................................................... ................. 

- ฟังการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่พนักงาน อบต.ควรทราบ” 

  โดย  ......................................................................................  

พิธิปิด พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า ๑๐ นาที  และช่วงบ่าย ๑๐ นาท ี
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  “กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ แสวงหา ประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจใน ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ ของรัฐจน  ท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์ หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจ อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง 
คุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียก รับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ  การอนุมัติการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น  หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้องฯลฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยัง
พบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่อง ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้  หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้
บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัย ที่น าไปสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกัน และปฏิบัติ
หน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตส านึกในหน้าที่ ที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบ
ในการด าเนิน กิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่ง  
ผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควร
สร้างความตระหนัก และหามาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไข ปัญหา เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้าง จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการท างานเพื่อส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายตระหนักถึงและมี

จิตส านึกในการกระท าความผิด ทุจริตต่ออ านาจหน้าที่ของตน 
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3.3 เพ่ือให้รับทราบกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเกิดเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และผลเสียของการ
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย จ านวนประมาณ 100 คน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

6. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในวาระการประชุมอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสม 
6.3 เผยแพร่ทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย www.bungway.go.th หรือช่องทาง

อ่ืน  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ  5,000 บาท รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 50.- บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้รับทราบกรณีศึกษา

และโทษของการทุจริตเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของทางราชการ 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้ตระหนักและมี

จิตส านึกในการท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความประหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ”  

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าดคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอกมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งเป็น
การสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างครอบครัวชุมชน 
ให้พ่ึงตนเองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์เพ่ือสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ และเพ่ือให้พสกนิกรชาวต าบลบุ่งหวาย  ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๗) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

3. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึก ให้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน ลูกจ้าง  ผู้น าชุมชน  
หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนชาวต าบลบุ่งหวาย  ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการ
ปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และเพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อไป 
  ๒. เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน
สนองพระราชเสาวนีย์ ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  เป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงามและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย                       
ผู้น าชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนชาวต าบลบุ่งหวาย  จ านวน  100  คน 
 

/ 5. วิธีด าเนินการ.... 
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5. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
  ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
  ๓. ให้มีการส ารวจพื้นที่ส าหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 
  ๔. จัดพิธีรวมพลังมวลชนชาวต าบลบุ่งหวาย  ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่สาธารณะหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอ
วารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

9. งบประมาณ 
  งบประมาณ 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 
  ๑. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 x  3 เมตร จ านวน ๑ ป้ายๆละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน   ๖๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  2,500 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    3,100  บาท 
  หมายเหตุ   รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ประชาชนชาวต าบลบุ่งหวาย   ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
  ๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและ
ความรู้สึกเป็นเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็น
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโรคร้อน  อย่างยั่งยืน 
  ๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
  ๔. ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้
     
 

ตารางก าหนดการ 
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“โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
วันที่  ………………………………………….. 

 

วัน/เวลา 

 

รายการ/กิจกรรม 

 

 

………………………………….. 
 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. 
๐๘.๕๐ - 10.๐๐ น. 

 
 
ลงทะเบียน 
ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านมารับต้นไม้ 
ขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้   เริ่มปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ 
....................................................................... 
......................................................................... 
  
 

 

 
10.๐๐ - 10.๓๐ น. 

 
10.30 – 12.00 น.  

 
 
 
 

 
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ ......................................... 
........................................................................ 
...................................................................... 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ “โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสงคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ ยอมรับได้ หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลาวของคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย เทศบาลต าบลบางโขมดตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้
จัดโครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมา
สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลดีที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรม ให้มีความมั่นคงในสังคมไทย และเพ่ือ

เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่าง

สร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อ ถึงการต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิดและ

สื่อสารผ่านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
4. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน ส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 4.  ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ี อบต.บุ่งหวายก าหนด 
7. งบประมาณ 
          งบประมาณ   จ านวน   5,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 x 3 เมตร จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
2. ค่าเงินรางวัล   จ านวน 3,200 บาท  ประกอบด้วย 

(1) รางวัลชนะเลิศ   เป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน    800 บาท 
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน    600 บาท 
(4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน    500 บาท 
(5) รางวัลชมเชย   เป็นเงิน    300 บาท 

3. ค่าใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบรูป จ านวน 1 อัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ               เป็นเงิน 300 บาท 

รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ   จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เด็กและเยาวชน ท าความดีและมีคุณธรรมประจ าใจ 

๒. เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้อง 

๓. เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ 
6. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
๔. เด็กและเยาวชนซึมซับความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลบุ่งหวาย(กิจกรรมโตไปไม่โกง)” 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม

และความมั่นของชาติในอนาคต  เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาที่ดี      มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งความซื้อสัตย์เป็นพ้ืนฐานส าคัญของมนุษย์  ทุก
คนทุกชนชั้น เป็นสิ่งที่คอยจรรโลงใจให้สงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือน้ าทิพย์ชโลมใจที่ท าให้เรามีความสุข     มี
คุณค่าของความซื่อสัตย์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งตอบแทนที่มีมูลค่า แต่อยู่ที่ความซาบซึ้งใจ และความรู้สึกดีๆ ที่เกิดข้ึนกับตัว
เรา  ในสังคมปัจจุบันนี้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการคดโกงเกิดขึ้น และมันจะไม่ส าคัญอีกต่อไป ตราบที่เด็ก
และเยาวชนมีความรู้สึกดีที่ได้ท าความดี ตราบที่เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์รู้จักที่จะยืนหยัดบนปณิธานแห่ง
ความซื่อสัตย์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
บุ่งหวาย  (กิจกรรมโตไปไม่โกง) เพ่ือปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้ง ไม่คดโกง ไม่เบียดบังเป็นของตนมี
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักการรักและให้ไปพร้อมๆ กัน เมื่อเติบโตขึ้นสิ่งที่ท าในวัยเด็กจะซึมซับในตัวเองเป็นคนที่มี
ความสุขแบบที่ตัวเองควรจะมี ความสุขไม่จ าเป็นต้องเกิดข้ึนเฉพาะคนรวยเท่านั้น แต่เกิดข้ึนที่ความพอดีพอเพียง 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง  และมีการต่อต้านการทุจริตที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทย 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
2. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักแยกแยะ ถูก ผิด ดี ชั่ว 
3. เพ่ือให้มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม เสียสละรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4. เพ่ือให้มีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองและเคารพกฎเกณฑ์กติกา 
5. เพ่ือให้รู้จักความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
6. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนซึมซับความซื่อสัตย์ สุจริต  
7. มีจิตสาธารณะ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เดก็และเยาวชนในต าบลบุ่งหวาย จ านวนประมาณ 100 คน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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2 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. การด าเนินการตามโครงการ 
 4.1 กิจกรรมคุณธรรม 12 ประการ 
          - บรรยาย 
          -ปฏิบัติตามแนวทาง 
5. ประเมินผล/สรุปกิจกรรม 

7. งบประมาณ 
งบประมาณ 16,000 บาท รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2 x 3 เมตร จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท          เป็นเงิน 3,600 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน ๆ ละ 35 บาทต่อมื้อ จ านวน 2 มื้อ 

                 เป็นเงิน 4,200 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน ๆ ละ 80 บาทต่อมื้อ จ านวน 1 มื้อ   เป็นเงิน 4,800 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา สมุด แฟ้มเอกสาร ฯลฯ จ านวน 60 ชุด ๆ ละ 30 บาท 1,800 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        เป็นเงิน  400 บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

9. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็กและเยาวชนในต าบลบุ่งหวายรู้จัดการท าความดีและมีคุณธรรมประจ าใจ 
2. เด็กและเยาวชนในต าบลบุ่งหวายรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เด็กและเยาวชนในต าบลบุ่งหวายมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีชีวิตที่มีความสุข 
4. เด็กและเยาวชนในต าบลบุ่งหวายรู้จักความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ซื่อตรงไม่ละโมบโลภมาก รู้จกั

ยับยั้งชั่งใจ 
5. เด็กและเยาวชนในต าบลบุ่งหวายซึมซับความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : “กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 
2560 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายจึงได้ก าหนดนโยบายการแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริ หาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ทุกภาคส่วน 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มี

คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
๒. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร 
๓. เพ่ือส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 
๔. เพ่ือการบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. เพ่ือสร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  จ านวน 100 คน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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6. วิธีด าเนินการ 

1. ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

2. ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย หรือช่องทางอ่ืน
ตามความเหมาะสม                 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ งบประมาณ 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดงบประมาณ 
  ๑. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1 x  3 เมตร จ านวน ๑ ป้ายๆละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน   ๖๐๐ บาท 
  ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คนๆ ละ ๒๕ บาท     เป็นเงิน 2,500 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    3,100  บาท 
  หมายเหตุ   รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีคุณธรรม 

จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีทัศนคติที่ดีงามใน

การสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
๓. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้น้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 
๔. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีการบริหารองค์กร

โปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีความสามัคคี 

พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิราชการ 
โครงการที่ 1  
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

“มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ           
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหาร       ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 
2560 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เป็นเรื่อง
ส าคัญ โดยอย่างยิ่งการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ถือได้ว่าเป็นรางวัล สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีความตั้งใจเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และส่วนรวม ประพฤติดี 
ซึ่งจะพบว่าด้านการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะพิจารณาโดยไม่
โปร่งใส ใช้ระบบอุปถัมภ์ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายจึงได้ก าหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพ่ือเป็นรางวัล ขวัญก าลังใจให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และ

ส่วนรวม ประพฤติด ี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายที่ได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เป็นพนักงานที่มีความตั้งใจเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และส่วนรวม ประพฤติดี  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้าหน่วยงาน 
2. หัวหน้าหน่วยงานประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาผลการประเมินของหัวหน้า

หน่วยงานมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน เพ่ือพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรมในองค์กร 
5. เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณ 
ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีความโปร่งใสและ

เป็นธรรม 
2. เป็นรางวัล ขวัญก าลังใจให้กับพนักงานที่มีความตั้งใจเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่และ

ส่วนรวม ประพฤติด ี
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง          
ธรรมมาภิบาล การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย                  
จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ปฏิบัติราชการ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

3. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

 
4. เป้าหมาย 

1. มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ   ผ่านทางศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับต าบล และ  ในเว็บไซค์   www.bungwai.go.th 

2. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง,งบครุภัณฑ์) ผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบลและ ในเว็บไซค์   www.bungwai.go.th 

3. มีการประกาศเผยแพร่ งบการเงินรายไตรมาส ในเว็บไซค์   www.bungwai.go.th 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
2. ด าเนินการเผยแพร่เอกสาร ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบล และ  ในเว็บไซด์ 

www.bungwai.go.th 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนครั้งในการเผยแพร่  ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการตรวจสอบความหนาของงานก่อสร้างในแต่ละประเภทได้ตามมาตรฐานงาน

ก่อสร้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง              
ธรรมาภิบาลการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล 

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ 
ในแต่ละปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบรรจุโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะเน้นการสร้างถนนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ซึ่งการ
ก่อสร้างแต่ละครั้งมีหลายเส้นทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่มีบุคลากรไม่เพียงที่จะเข้าควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเรื่องการก่อสร้าง ท าให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
เกิดปัญหาด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เล็งเห็นความส าคัญการใช้เครื่องมือ
ในการช่วยตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย จึงได้จัดท ามาตรการตรวจสอบ
ความหนาของงานก่อสร้างในแต่ละประเภทได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบ

แปลนที่ก าหนด 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประเภทงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือให้ถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามแบบแปลนที่ก าหนด 

4. เป้าหมาย 
งานก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง พ้ืนอาคาร เป็นต้น ได้รับ

การวัดตรวจสอบด้วยเครื่องมือเจาะคอนกรีต วัดระดับความหนาของพ้ืนที่ทุกครั้ง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ก่อสร้างในเขตต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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6. วิธีด าเนินการ 

ช่างควบคุมและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างด าเนินการตรวจสอบความหนาของงานก่อสร้าง ด้วย
เครื่องเจาะคอนกรีต ให้ได้ตามมาตรฐานแบบแปลนที่ก าหนดทุกครั้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณ 
ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพฑ์ 
1. งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลนที่

ก าหนด 
2. เป็นเครื่องมือช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประเภทงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามแบบแปลนที่ก าหนด 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ “กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

งานบริการถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก ต้องรู้จักและเข้าใจในความต้องการของ
ประชาชน  การที่ประชาชนมาใช้บริการกับหน่วยงานของเรานั้น  สิ่งแรกที่ประชาชนต้องการคือความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   จึงต้องรู้จักวางแผนในการให้บริการไว้เป็นอย่างดี เพราะ
ประชาชนแต่ละรายนั้น ต้องการท าธุระให้เสร็จเร็วๆ ไม่อยากรอนาน  

ดังนั้น  การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการของกองสวัสดิการสังคม  ใช้ส าหรับจัดคิวในการให้บริการแก่
ประชาชน  โดยจัดเรียงตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ  ช่วยลดปัญหา
ความสับสน การลัดคิว ตรงใจผู้รับบริการ อันเป็นหัวใจส าคัญสูงสุดของผู้ให้บริการ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้บริการผู้ที่มาใช้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลัง 
3.2  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ 
3.3  เพ่ือให้การบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายเป็นไปด้วยความยุติธรรมและ

ตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
3.4 เพ่ือให้การบริหารการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายได้มาตรฐาน โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ 
3.5 เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการทราบขั้นตอนระยะเวลา อย่างชัดเจน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บริการประชาชนผู้มาใช้บริการตามล าดับก่อนหลัง  
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดเตรียมบัตรคิวไว้บริการ 
6.2  เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ  ท าการแจกบัตรคิวตามล าดับที่มาติดต่อก่อนหลัง 
6.3  ให้บริการตามล าดับบัตรคิวแก่ผู้มารับบริการ 
6.4  จัดท าคู่มือและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐานการบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น การรับขั้นผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีการให้ บริการผู้ที่มาใช้บริการเรียง

ตามล าดับก่อนหลัง 
2. ผู้ที่มารับบริการของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีความพึงพอใจใน

คุณภาพของการให้บริการ 
3. การบริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายเป็นไปด้วยความ

ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
4. การบริหารการประชาชนของกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายได้มาตรฐาน 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ 
5. ประชาชนที่มารับบริการรับทราบขั้นตอนระยะเวลา อย่างชัดเจน 
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2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ   “โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย   

อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี    ประจ าปีงบประมาณ  .......................” 
2.  หลักการและเหตุผล 
        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546  มาตรา 52  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด     ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี  2557  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจ าปี ....................... เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผล
การประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
จึงได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย   อ าเภอวา
รินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี    ประจ าปีงบประมาณ  ...............  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3  เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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4.  เป้าหมาย 
4.1  เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ให้สั้นลง 

  -   ประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่  1 – 20  ในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย  
-   ประชาชนนอกพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป 

  -   พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย    
4.2   ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5.2   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.3   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายในด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไป   

5.4   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าว 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

-  สายตรงถึงนายก  อบต.  โทร.  081-3213867  
-  สายตรงถึงปลัด  อบต.    โทร.  095-6211649 
-  โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  โทร  045-855251-5 
-  โทรศัพท์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย                         

086-4600805 
-  ตู้รับฟังความคิดเห็น 
-  อินเตอร์เน็ต  www.bungway.go.th 
-  ไปรษณีย์  อบต.บุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34310 

5.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน   ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 
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6.  สถานทีด่ าเนินการ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่มีงบประมาณ 

9.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
     ส านักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  / กองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

10.   ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่  
 10.2   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

10.3   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบตัิตนให้
เป็นท่ีประจักษ ์
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  “กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร มีจิตสาธารณประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม” 

2. หลักการและเหตุผล 
การยกย่องและเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็นการให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนี้     ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กรที่ให้
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่ เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ เป็นผู้ที่มีจิต
สาธารณะของชาติต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่ประชาชนผู้มีจิตสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจแก่บุคคลหรือองค์กรที่มีจิตสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์

แก่ชุมชน  สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ได้รับยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

สาธารณชนต่อไป 
๓. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กร ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านสาธารณประโยชน์ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 

ประชาชนหรือองค์กรในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ประมาณ 3 ครั้ง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์บุคคลหรือองค์กรที่จะได้รับการคัดเลือก 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีจิตสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ประกาศบุคคลหรือองค์กรที่มีจิตสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ

และประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณงามความดีต่อสาธารณชนต่อไป 
 

/ 7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 1,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป จ านวน 3 อัน ๆ ละ 500.- บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

๑. บุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ประชาชนได้รับทราบคุณงามความดีของบุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กร ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชู

เกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๓. บุคคล เด็ก เยาวชน และองค์กร มีขวัญและก าลังใจ ในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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2.5  มาตรการจดัการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง

หวาย  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี” 

2. หลักการและเหตุผล 
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่ช่วยให้

ผู้บังคับบัญชาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด (Accountability Holder) และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเป็น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน (Accountability Holdee) เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีความคาดหวังที่ตรงกัน
เกี่ยวกับการด าเนินงานและการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดสรร
งบประมาณ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการว่าบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนั้นยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคล  ผู้ด ารงต าแหน่ง และความเหมาะสมในการมอบหมาย
ความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน(Performmance 
Related Pay) ในระยะต่อไปด้วย 

การจัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 
ตามนัยของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ 
มาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่ง
ต้องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม วิธีการ และกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินให้มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์โดยการ
วางมาตรการในการก ากับดูแล ควบคุมที่เหมาะสม โดยอาศัยวิธีการจัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ
แสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงาน Accountability for Result) และเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามมาตรา 3 ใน 1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางบริหารราชการไว้ว่า �การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน � และเพ่ือให้การการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการกล่าว   จึงได้มีการประกาศใช้พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
10  ตุลาคม  2546   

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย โดยยึดการบูรณาการ 
ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า ที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน 

3. เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บุ่งหวาย 
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4. เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม มอบอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการให้แล้วเสร็จในที่เดียวกัน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  
6. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้แก่ 

การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  
7. เพ่ือให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรมต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 
 

4. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ประมาณจ านวน 60 คน 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติกับ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
2. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ/กองสวัสดิการสังคม/หน่วยตรวจสอบภายใน 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย   ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน 

และมีกลไกท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ 
2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีแนวทางใน

การปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการด าเนินการได้ 
3. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ และมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ร้อยละ 80 ของเรื่องที่รับ
ร้องเรียนร้องทุกข ์

 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
2. ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์ และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามล าดับ 
3. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์รับทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

/ 8. งบประมาณ... 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่มี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีผู้รับผิดชอบด าเนินงานการด้านการร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  โดยตรง 
2. มีข้ันตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ท่ี

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่ร้องเรียนร้องทุกข์ได้รับความเป็นธรรม และได้รับทราบ

แนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เก่ียวกับเรื่องท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข์  
4. ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
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มิติที่ 3 การส่งเสรมิการมีบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทกุ
ขั้นตอน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ มาตรา 

14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (1)---(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดตาม
บทบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่ง จะต้องมีศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้  
2. เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดู  
3. เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ที่มีข้อมูลข่าวสารถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
2. ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
3. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในหลายช่องทาง 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร  045-855251-5 
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6. วิธีด าเนินการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย และเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล   และให้
คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้  

1. ตรวจสอบงานเอกสารเผยแพร่ หนังสือ วารสารต่างๆ ในศูนย์ฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3. ก ากับ ควบคุม ดูแล วินิจฉัย สั่งการ ให้ค าแนะน า และประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ เป็นผู้ให้บริการประชาชนในการติดต่อขอรับ

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่ วนต าบลบุ่งหวาย  โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  หากมีอุปสรรคหรือ
ปัญหาให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพ่ือด าเนินการ แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร  
3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน” 

 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ 2537  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม ประกอบ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ 2542 ให้ เป็นไปตามหลักวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี  และ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ 2548 ข้อ 16 การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ (1) คณะกรรมการ
พัฒนาจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
2.  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
3.  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า/ทบทวน แผนชุมชน  เพ่ือน ามา

ประกอบการ จัดท า/ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดท า/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
4. เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท า/ ทบทวน แผนชุมชน   
5. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน  และหน่วยงานอื่น ๆ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 20 

หมู่บ้าน  ในต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
หมู่บ้าน  20  หมู่ 
 
 

/ 6. วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าหนังสือประสานงานการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน 
3.  จัดกิจกรรมสนับสนุนการประชุมบูรณาการแผนชุมชน  
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 
 

10.  ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์ 
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน  ส่งเสริม

ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท า/ ทบทวน แผนชุมชน เพ่ือน ามาประกอบการจัดท า/ ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2. น าข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน น ามาในการ
จัดท า/ ทบทวนแผนชุมชน 

3. รับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณา
ประกอบการจัดท า/ทบทวน แผนชุมชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล     
บุ่งหวาย   จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บ
รักษาเรื่องราว  ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย 
2. เพ่ือการบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัด

ทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   

3. เพ่ือเป็นศูนย์การเก็บรักษาเรื่องราวที่เป็นความลับและปกปิดผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

4. เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้หลายช่องทางและง่ายขึ้น 
5. เพ่ือจัดให้มีการจัดท าคู่มือบริการประชาชนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน วิธีการ 

และหลักการการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
4. เป้าหมาย 

มีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 1 แห่ง 
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2 
5. วิธีด าเนินการ 

1. ค าสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและด าเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

3. จัดท าคู่มือบริการประชาชนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประกาศใช้และเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มี 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีการบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ 

ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   

3. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีศูนย์การเก็บรักษาเรื่องราวที่เป็นความลับและปกปิดผู้ร้องเรียน 
เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนไดร้ับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้หลายช่องทางและง่ายขึ้น 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีคู่มือบริการประชาชนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

ขั้นตอน วิธีการ และหลักการการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

 
 
 
 
 

57 



 
 

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  “มาตรการแต่งตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา     

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย โดยงานนโยบาย
และแผน       จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายและตัวแทนประชาชนจากทุก

ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งหวายและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา
ที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คณะ 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายบางต าแหน่ง

ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายจึง
ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลบุ่งหวาย ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 

 

2. หลักการและเหตุผล  
การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคลภายนอกชุมชน หรือท าโดย

การสอน การฝึกอบรม  ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน  มีการเรียนรู้ร่วมกัน  มี
กิจกรรมเพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน
เป็นเครือข่ายชุมชน  และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์  ดังนั้นทุกชุมชน
จึงต้องร่วมกัน สร้างพลังชุมชน  และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน   

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น  ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่าง

มีเป้าหมาย 
3. เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
4. เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
5. เพ่ือให้คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
6. เพ่ือให้หมู่บ้าน / ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้ 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต  
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  จ านวน  20  หมู่บ้าน  
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
หมู่ที ่ 1-20 หมู่บ้าน 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมผู้บริหาร  ก านันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ

พร้อม และวางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่   โดยใช้ หอกระจายข่าวและ

เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนด 
4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

/ 7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ               
ไม่มี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ               
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ ผลผลิต  
1. คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี

เป้าหมาย 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : “โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านงานก่อสร้างแก่ เจ้าหน้าที่

และประชาชนต าบลบุ่งหวาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรม
มาภิบาลนการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล 

ปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น
และส าคัญ ในแต่ละปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องบรรจุโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปี เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างอาคารสถานที่ ก่อสร้างรางระบายน้ า เป็นต้น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่มีบุคลากรไม่เพียงที่จะเข้าควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในเรื่อง
การก่อสร้าง ท าให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด เกิดปัญหาด้านการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย เล็งเห็นความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามา
ควบคุมดูแลตรวจสอบช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
หวาย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านงานก่อสร้างแก่ประชาชนต าบลบุ่งหวาย  
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง

หวาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง

หวาย มีส่วนร่วมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ แบบแปลนที่ก าหนด 

3. เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีโครงการสร้างพ้ืนฐานที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง 

 
/ 4. เพ่ือให้ประชาชน... 
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4. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีความเชื่อถือและมั่นใจในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

5. เพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของต าบลบุ่งหวาย 

 

4. เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย 

ประมาณ 100 คน 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย และในเขตพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวาริน   

ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมงานโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละข้ันตอน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายจ านวน 23,000 บาท รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าป้ายโครงการ ขนาด   1 x 3 เมตร  จ านวน 1 ป้าย ๆ ละ 600 บาท   

        เป็นเงิน  600 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คน ๆ ละ 25 บาท ต่อม้ือ จ านวน 2 มื้อ  

         เป็นเงิน 5,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท   เป็นเงิน 10,000 บาท 
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท    เป็นเงิน 3,600 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม ฯลฯ      เป็นเงิน 3,000 บาท 
6. ค่าใช้จ่าย ๆ ที่เกี่ยวข้อง       เป็นเงิน    800 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

/ 8. ผู้รับ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายและประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย มี

ส่วนร่วมในการควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ แบบแปลนที่ก าหนด 

3. พ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีโครงการสร้างพ้ืนฐานที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง 

4. ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายมีความเชื่อถือและมั่นใจในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

5. ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของต าบลบุ่งหวาย 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
โครงการที่ 1  

1. ชื่อโครงการ  : “โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล : 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งหวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญ  ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกท้ังยังเป็นการก าหนดให้มี  ลักษณะ
งาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการนอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็น
การด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบายที่ก าหนด  อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 

1.2 เพ่ือสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี  
การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า  มีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
1.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ

ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
1.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ

สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
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2. เป้าหมาย 
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 
 

3. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

4. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. ด าเนินการตรวจสอบตามโครงการ 
3. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารรับทราบ 
4. แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานรับตรวจรับทราบและด าเนินการแก้ไข 
5. ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจที่เสนอ 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

6. งบประมาณด าเนินการ 
ไมมี่ 
 

7. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

8.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
8.1 ผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง

ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด  อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 

8.2 ข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี  การพัสดุ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน 
8.3 ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ มีเพียงพอและเหมาะสม 
8.4 หน่วยรับตรวจ แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามค าแนะน าและแนวทางปรับปรุง ให้

บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด 
8.5 หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 

โครงการที่ 2 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “กิจกรรมจัดท ารายงานและติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ และให้หน่วยรับตรวจรายงาความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบุให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท า
ภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ซึ่งโรงเรียนบ้านนาพู่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการควบคุมภายในและเพ่ือให้การด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา  

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึน อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง ตามระเบียบฯ ก าหนด 
2. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง ตามระเบียบฯ ก าหนด 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

/6. วิธีด าเนินการ... 
2 

 

68 



 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
การปฏิบัติงานการจัดท าและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุ่งหวาย ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง และเกิดความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : “มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบา
ลนการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 ปัจจุบันการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับการร้องเรียนว่าการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอนย้าย ไม่มีความเป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเอง และมีการเรียกรับค่าตอบแทน
ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุพนักงานจ้าง หรือแม้แต่พนักงานส่วนต าบล ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายจึงได้มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานด้านงานบุคคล

เกี่ยวกับบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จากการสรรหา

ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ของด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องและเป็นธรรม 
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4. เป้าหมาย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จากการสรรหาตามระเบียบฯ 

หลักเกณฑ์ ของด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องและเป็นธรรม  
2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการบริหารด้านงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ

โอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายตามขั้นตอนของการสรรหาทุกครั้ง 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย ทางเว็บไซด์ ของ อบต.บุ่ง
หวาย หรือช่องทางอ่ืน ตามความเหมาะสม  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง การโอนย้าย ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานด้านงานบุคคลเกี่ยวกับ

บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จากการสรรหาตาม

ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ของด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องและเป็นธรรม 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ  : “กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล    

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย                  
จึงได้จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

3. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

 

4. เป้าหมาย 
1. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินให้ประชาชนทราบ 
2. มีการประกาศเผยแพร่ งบการเงินรายไตรมาส ในเว็บไซค์   www.bungwai.go.th 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

/ 6. วิธีด าเนินการ... 

71 

http://www.bungwai.go.th/


 
 

2 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
2. ด าเนินการเผยแพร่เอกสาร ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับต าบล และ  ในเว็บไซด์ 

www.bungwai.go.th 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนครั้งในการเผยแพร่  ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่ 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ “โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล                                                                            
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.  2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมปัจจุบัน  ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552  มาตรา  67  “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม”  และ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าห น ดแผน และขั้ น ตอน การกระจายอ าน าจ ให้ แก่ อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มาตรา  16 “ให้เทศบาล  เมือพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (15)  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน”เนื่องด้วยในปัจจุบัน  ประชากรคนไทยยังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเท่าที่ควร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชนบท  แม้เป็นเรื่องใกล้ตัวยังมองข้าม  และด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้าง  ท าให้ในบางครั้งมีบุคคลบางกลุ่มอาศัยความไม่รู้
กฎหมายฉวยเอาเปรียบคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจนเกิดเป็นปัญหา  และสร้างความขัดแย้งให้กับคนในสังคมตั้งแต่ระดับ
ชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการมีความใกล้ชิด
กับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น
ด้วยมุ่งหวังให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  แม้อาจมีความขัดแย้งเกิดข้ึนในชุมชนนั้นๆก็ตาม 

  
     3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน                             
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  รับทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายเบื้องต้น   
 3. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  และสามารถแก้ไขกรณีพิพาทของคนในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่
ต้องน าคดีข้ึนสู่ศาล  
 

    4. เป้าหมาย                                                                             
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  ผู้สนใจทั่วไป  รวมจ านวน  100  คน 
 
 

/ 5. ระยะเวลาด าเนินการ... 
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5. ระยะเวลาเนินการ                                                                                            

         5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)  

       6. วิธีการด าเนินการ/กิจกรรม                    
1. จัดมุดข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและอ่ืน ๆ  
2. เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย www.bungway.go.th และช่องทางอ่ืน ๆ 
เช่น Line , Facebook เป็นต้น 

        7. สถานทีด่ าเนินการ             
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

        8. งบประมาณ                         
           ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบราชธานี 
 

        10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                   
      1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 

      2. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย รับทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายเบื้องต้น 

      3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ ใน
ชีวิตประจ าวัน  และสามารถแก้ไปกรณีพิพาทของคนในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาล  
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

โครงการที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : “โครงการประชาสัมพันธ์ เบาะแส หรือพบเห็นการทุจริตในพื้นที่ต าบลบุ่งหวาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 
2560 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายจึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ เบาะแส หรือพบเห็นการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง
หวาย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้พ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายเป็น
พ้ืนทีส่ีขาว ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ต าบลบุ่งหวายเป็นพื้นที่สีขาว ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงโทษและพิษภัยที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวายได้มีส่วน

ร่วมในการแจ้งเบาะแสของการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าความผิด 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย ทั้ง 20 หมู่บ้าน 
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6. วิธีการด าเนินการ 

1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสและโทษของการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้ง 20 หมู่บ้าน 
2. จัดท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสและโทษของการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสและโทษของการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทาง

อ่ืน ๆ เช่น เว็บไซด์ อบต.บุ่งหวาย (www.bungwai.go.th) ,Facebook, Line เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 15,600 บาท รายละเอียดประมาณการดังนี้ 
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 20 ป้าย ๆ ละ 600 บาท  เป็นเงิน  12,000 บาท 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x2.4 เมตร จ านวน 2 ป้ายๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 
3. ค่าจัดท าสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,600 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ต าบลบุ่งหวายเป็นพื้นที่สีขาว ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ประชาชนได้เห็นถึงโทษและพิษภัยที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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