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คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จัดทําขึ้นภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และกรอประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประกอบด้วย ๔ มิติคือ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสําหรับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้การทํางานบังเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในท้องถิ่นและทํา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเช่ือมั่นในการทํางานที่โปร่งใสสุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งเป็น
กลไกสําคัญในการป้องกันมิให้มีการใช้อํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหน่ึง 
 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๔  จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 
 

เรื่อง          หน้า 
สวนท่ี๑ บทนํา๑ 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต     ๑ 
- หลักการและเหตุผล        ๒ 
- วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน       ๓ 
- เป้าหมาย         ๔ 
- ประโยชน์ของการจัดทําแผน       ๔ 

สวนท่ี๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตพ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
  - กรอบแนวทางการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ๕ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต    ๖ 
มิติที่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๖ 
มิติที่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๗ 
มิติที่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๗

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๔)    ๙ 
สวนท่ี๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่๒มาตรการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.มะเกลือเก่า ๑๘ 
ลําดับที่๑ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของ ผู้บริหาร   ๒๐ 
     สมาชิก อบต. พนักงานและพนักงานจ้าง อบต.มะเกลือเก่า 
ลําดับที่๓โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม     ๒๒ 
ลําดับที่๔การจัดทําประกาศนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส   ๒๔ 
ลําดับที่๕มาตรการประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตขององคารบริหารส่วนตําบล ๒๖ 
ลําดับที่๖มาตรการจัดทําข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ    ๒๘ 
ลําดับที่๗มาตรการจัดทําคู่มือประชาชน องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า ๒๙ 
ลําดับที่๘โครงการส่งเสริมสนับสนุนยุวเกษตร เพ่ือให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติ  ๓๑ 

    ตามแนวพระราชดําริ   
ลําดับที่๙  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ ๓๓ 
ลําดับที่ ๑๐  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากรพระราชดําริ  ๓๕ 
ลําดับที่๑๑โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง      ๓๗ 
ลําดับที่๑๒โครงการเยาวชนคุณธรรม      ๓๘ 
ลําดับที่๑๓ผู้บริหารแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ๔๐ 
ลําดับที่๑๔มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   ๔๒ 
ลําดับที่๑๕การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร ๔๔ 
 เพ่ือให้เกิดการบริหารที่มีความโปร่งใส 

 



สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง          หน้า 
ลําดับที่๑๖มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน ๔๖ 
 ขององค์การบริหารส่วนตําบล และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน 
       การคลัง 
ลําดับที่๑๗มาตรการจัดทําคู่มือประชาชน      ๔๗ 
ลําดับที่๑๘มาตรการลดข้ันต้อนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ๔๘ 
ลําดับที่๑๙มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ ๕๐ 

      ปฏิบัติราชการ    
ลําดับที่๒๐มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ๕๑ 
ลําดับที่๒๑มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ๕๒ 
ลําดับที่๒๒กิจกรรมเชิดชูเกียรติหรือเสนอช่ือบุคลากรที่ทําคุณประโยชน์  ๕๔ 
ลําดับที่๒๓มาตรการ“จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”    ๕๖ 
ลําดับที่๒๔มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ   ๕๘ 
       และองคก์รอิสระ   
ลําดับที่๒๕มาตรการ“ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ ๕๙ 

ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
      ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ลําดับที่๒๖โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ๖๑ 
ลําดับที่๒๗โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชน   ๖๓ 
ลําดับที่๒๘มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญผ่านสื่อต่างๆ”   ๖๕ 
ลําดับที่๒๙มาตรการจัดให้มช่ีองทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  ๖๗ 
       องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
ลําดับที่๓๐มาตรการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน “โครงการประชุมประชาคม” ๖๘ 
ลําดับที่๓๑โครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนเชิงรุก    ๖๙ 
ลําดับที่๓๒มาตรการแก้ไขเรือ่งร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ภายใน ๑๕ วัน และรายงาน ๗๐ 
       ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
ลําดับที่๓๓มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองค์การบริหาร ๗๑

        ส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
ลําดับที่๓๔มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ๗๒ 

      ส่วนตําบลมะเกลือเก่า    
ลําดับที่๓๕มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ ๗๓ 
       รับงานจ้าง 
ลําดับที่๓๖มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี   ๗๔ 
ลําดับที่๓๗มาตรการจัดทํารายงานควบคุมภายใน     ๗๖ 
ลําดับที่๓๘มาตรการติดตามประเมินผลควบคุมภายในองค์การบริหารสว่นตําบล ๗๗ 
       มะเกลือเก่า 
      



สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง          หน้า 
ลําดับที่๓๙มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ดูลการ  ๗๙ 
       บรหิารงานบุคคลที่เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
ลําดับที่๔๐  มาตรการรายงานผลข้อมลูการดําเนินโครงการและการใช้จ่าย   ๘๑ 
       งบประมาณให้ประชาชนได้ทราบ 
ลําดับที่๔๑มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ   ๘๒ 
 การจัดหาคณะกรรมการจัดหารพัสดุจากตัวแทนชุมชน 
ลําดับที่๔๒มาตรการการจ้างสถาบันการศึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ ๘๔ 
       ของประชาชนในการให้บริการ 
ลําดับที่๔๓ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก   ๘๖ 
       ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
ลําดับที่๔๔ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ  ๘๘ 
       การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ลําดับที่๔๕ กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต   ๘๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนที่๑ 
บทนํา 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของ
การทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่  การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการ
กระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจําแนกเป็น๗ประเภทดังน้ี 

๑)การทุจริตด้านงบประมาณการทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ 
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่นสาเหตุและปัจจัยที่

นําไปสูการทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
๗.๑โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 

๗.๒สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทํา 
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรํ่ารวยด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากย่ิงขึ้น 

๗.๓การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 

๗.๔การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่อง 
ของการผูกขาดดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 



๒  
 

๗.๕การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๘) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๙) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก 
ย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุน้ีผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า 
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทําการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติเป็นปัญหาลําดับ
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างย่ิงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี๒๕๕๕ – ๒๕๕๘อยู่ที่๓๕ – ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐๐โดยในปี
๒๕๕๘อยู่อันดับที่๗๖จาก๑๖๘ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่๓ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี๒๕๕๙ลดลง๓คะแนนจากปีพ.ศ. ๒๕๕๘ได้ ลําดับ
ที่๑๐๑จาก๑๖๘ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว๓ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทาํ
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน
จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเข้มแข็งเต็มศักยภาพ
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 



๓ 
 
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่๓เริ่มจากปีพ.ศ.๒๕๖๐จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ันการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่๑สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที่๒ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่๓สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่๔พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่๕ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่๖ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม มาตรการ
ต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
สาธารณชน 
 ๒) เพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติห้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
 ๔) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง 
 
 
 
 



๔ 
 
๔. เป้าหมาย 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๔) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า  ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

๒) องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี 
จิตสํานึกรักท้องถิ่นอันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕) องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน 
 

 

 

........................................................ 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
กรอบแนวทางการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ต่างก็มีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าให้
บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน” ในท้องถิ่นและเพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ตระหนักถึงการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  กฎหมายน้ันจึงได้มีบทบัญญัติกําชับให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการตามหลักกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ีกําหนดไว้ด้วย 

 - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ทําให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้น้ัน ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ภารกิจต้อง
เป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการได้ทุกขั้นตอน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการดําเนินการตามภารกิจน้ันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

 - การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อ/จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ  
โดยให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงาน การงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวยังสอดคล้องกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗ มีความว่า : 
 ข้อ ๑ ให้ทุกภาคส่วนราชการกําหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
 หากพิจารณาถึงสิ่งสูงใจให้บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อํานาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่
ชอบ ประกอบด้วย ๒ ปัจจัย คือ  

ปัจจัยภายใน  เป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตสํานึก และความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุตริต มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ต้ัง ความมีจิตสํานึกในลักษณะ
ดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้มีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหนก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลในอํานาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้กับตัวเอง  

ปัจจัยภายนอก คือ ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทําให้ถูก
ลงโทษท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ซึ่งในส่วนน้ีจะเก่ียวเฉพาะกับคนที่มี
ความบกพร่องในเรื่องจิตสํานึกและความตะหนักเท่าน้ัน  
 
 



๖ 
 

 การดําเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคาํนึงถึงการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 มิติที ๑ การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
  ๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ๓ ลักษณะ 
   ๑) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
   ๒) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   ๓) การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ๓ ลักษณะ 
   ๑) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักต่อต้านการทุจริต 
   ๒) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
   ๓) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ๓ ลักษณะ 
   ๑) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
   ๓) สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  ๒.๑ การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ 
   ๑) สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
   ๒) สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
   ๓) สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/ บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒.๓ มาตาการใช้ดุลพินิจและใช้อํานาจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
ดําเนินการให้มีกิจการ ดังน้ี 
   ๑) มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการ สั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
  ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปน้ี 
   ๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 



๗ 
 
   ๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
   ๓) ยกย่อง เชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีที่ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   ๑) ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒) มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตาม 
อํานาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้ทุก
ขั้นตอน  
   ๑) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   ๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
   ๓) มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ เป็น
ประโยชน์ กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
  ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
   ๑) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
   ๒) มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
   ๓) มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑) ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ   
 ๒) ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการให้มี  
   ๑) มีการจัดทําและรายงานการจัดทําแบบตรวจสอบภายใน 
   ๒) มีการจัดทําและรายงานผลการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
  ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ โดยองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นดําเนินการให้มี 



๘ 
 
   ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูและการบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุ  แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
   ๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการ
รับ – จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   ๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
  ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
   ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
   ๒) ส่งเสริมสมาชิกสภาท่องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามประบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
   ๑) ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
   ๒) บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 การจําทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครื่องมือทางการบริหารท่ี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกินสําหรับคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้ทํางานให้บังเกิด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น และทําไม่ทําให้คนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานของ
บุคลากรในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นทั้งจะเป็นกลไกสําคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อํานาจหน้าที่ในการ
บริหารราการโดยมิชอบได้อีกทางหน่ึงด้วย  โดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิผลของ
การดําเนินการตามโครงการ กิจกรรมหรือการดําเนินการอ่ืนใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้กําหนดให้มาก
ขึ้นและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแต่ละมิติของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตด้วย 
 การที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสดงให้เห็นว่าตนมีเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านกร
ทุจริตอย่างแท่จริงน้ัน จะต้องนําเจตจํานงน้ันแปลงเป็นแผนงาน/โครงการ จัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร แล้ว
นําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
 

..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๔) 

 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การสร้าง 
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ การเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑ .๑  สร้ า งจิ ตสํ านึ กและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
   ๑)มาตรการจัดทําแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต อบต.มะเกลือ
เก่า 
   ๒)โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิก อบต. 
พนักงาน และพนักงานจ้าง 
  ๓ )  โ ค ร ง ก า ร อบ รมคุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนั ก ในการประพฤ ติตาม
ประมวลจริยธรรม 
  ๔ )การจัด ทําประกาศนโยบาย
คุณธรรม 
๕)จัดทําประกาศ เจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
  ๖ ) มีการจัดทําข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ 
๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีประโยชน์ทับซ้อน 
  ๗) การจัดทําคู่มือประชาชนเพื่อให้
ประชาชนใช้เป็นคู่มือการประติดต่อ
ประสานงานหรือแสดงความคิดเห็น 
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๑๐ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑ การสร้าง 
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการ 
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
ยุวเกษตร เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๙) โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ 
๑๐) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

 
 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๕๐,๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕๐,๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
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๐ 
 

๑.๓ การสร้างจิตสํานึก
และตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
 

๑.๓.๑ กิจกรรมเด็กดี 
(การบําเพ็ญประโยชน์) 
  ๑๒) โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง 
๑๓) โครงการเยาวชนคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 

๐ 
๐ 

 
 

๐ 
๐ 

มิติท่ี ๑ รวม ๘โครงการ 
๐  กิจกรรม 
๕  มาตรการ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒ การบริหาร
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

๒.๑.๑ การแสดงเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร  
  ๑) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่า
จะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

๒.๒ มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๓) มาตรการ/กลไก /การรวมกลุ่ม
การประชุมและทํากิจกรรมของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานสามารถเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือให้เกิดการ
บริหารท่ีมีความโปร่งใส 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงินงบประ มาณ การ
จัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๔) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของอบต.มะเกลือเก่า และ
การรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการ
บ ริ ก า ร ส า ธ า รณ แ ล ะ บ ริ ก า ร
ประชาชน  
๕) มาตรการจัดทําคู่มือประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 



๑๒ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒ การบริหาร 
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้ 
อํ า น า จ ห น้ า ท่ี ใ ห้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชน 
เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบ
เครือ ข่ายสารสนเทศของ อปท. 
๖) มาตรการการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน ของผู้มี
อํานาจใน อปท. 
๗) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการเพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ  
๘) มาตรการการมอบอํานาจของ
นายก อบต. 
๙) มาตรการการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกอบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

๒.๔ การการเชิดชู 
เกียรติแก่หน่วยงาน
บุคคลในการดําเนิน 
กิจการกาประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ี 
ประจักษ์ 

๒.๔.๑ กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ
หรือเสนอชื่อผู้บริหาร ข้าราชการ 
และประชาชนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเข้า
รับรางวัล 
  ๑๐) กิจกรรมเชิดชูเกียรติหรือเสนอ
ชื่อบุคลากรท่ีทําคุณประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใด
ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  
 ๑๑) มาตรการจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
๒.๕.๒ มาตรการให้ความร่วม 
มือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง 
ภาครัฐและองค์กรอิสระ  
๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคคลใน อปท. ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
  ๑๒)มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ 
อบต.มะเกลือเก่า ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี ๒ รวม --  โครงการ  
๑  กิจกรรม 
๑๑ มาตรการ 

    

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 
 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓ การส่งเสริม 
บทบาท และการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่อง ทาง
ท่ีเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจ สอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
  ๑) โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่า  
  ๒) โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
๓.๑.๒ กิจกรรมการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารด้านบริหารบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ และอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ 
๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สําคัญผ่านสื่อต่างๆ  
๓.๑.๓ มาตรการจัดให้มีช่อง 
ทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารของ อบต.มะเกลือเก่า 
  ๔ )  กิจกรรมการจัด ทํา/ พัฒนา
ช่องทางให้ประชาขนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ของ อบต.มะเกลือเก่า เช่น 
เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค  ไลน์ 
 
 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 
 

 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๐ 
 

 
 
 

๐ 
 
 

๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๐ 
 

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการ รับและ
ตอบสนอง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.๑ มาตรการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 
๕) โครงการจัดประชุมประชาคม  
 

 
 

๐ 

 
 

๐ 

 
 

๐ 

 
 

๐ 

  
 

    

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓ การส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 
 

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการ รับและ
ตอบสนอง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.๒ มาตรการกําหนดช่องทางให้
ประชาชนในท้องถ่ินสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๖) โครงการพัฒนาระบบบริการ
ประชาชนเชิงรุก  ศูนย์บริการ
ประชาชนตําบลมะเกลือเก่า 
๓.๒.๓ มาตาการรายงาน/แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
รับเรื่องและผลการดําเนินงาน
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
๗) มีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ภายใน ๑๕ วันและรายงาน
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 

๐ 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 

๐ 
 
 

 
 
 
 
- 

    

๓.๓ การสงเสริมให้
ประชาชนมีสวนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

๓.๓.๑ มาตรการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
๘) มาตรการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนา อบต.มะเกลือเก่า 
๓.๓.๒ มาตรการดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
๙) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต.มะเกลือเก่า 
๑๐) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

มิติท่ี ๓ รวม ๔โครงการ 
-กิจกรรม 
๖มาตรการ 

    

 
 
 



๑๖ 
 

มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ิน 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔ การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวาง 
ระบบตรวจสอบ 
และรายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่น 
ดินกําหนด 
 

๔.๔.๑ มีการจัดทํารายงานการ
จัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
๑) มาตรการจัดทําแผนตรวจสอบ
ภายในมีประจําปี 
๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงาน
ควบคุมภายใน 
๒) มาตรการจัดทํารายงานควบคมุ
ภายใน 
๓) มาตรการติดตามผลการควบคุม
ภายในไปใชใ้นการปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

๔.๒ การสนับสนุน 
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ 
 

๔.๒.๑ มาตรการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการตรวจสอบกํากับ 
ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุ 
แต่งต้ัง การโอน การย้าย 
๔) มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอนย้าย  
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
๕) มาตรการรายงานข้อมูลการ
ดําเนินโครงการและการใช้จ่าย
งบประมาณให้ประชาชนทราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔ การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒.๓ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ สอบ 
กํากับ ดูแลการจัดหารพัสดุ 
๖) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุการ
จัดหาคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จาก
ตัวแทนชุมชน  
๗) มาตรการจ้างสถาบันการศึกษา
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการ 
 

    
    

 
- 

 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

 
- 

 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

 
- 

 
 
 

๐ 
 

 
- 

 
 
 

๐ 
 

๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

๔.๓.๑ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้  
๘) โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ และศึกษาดูงานแก่
ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่า  
 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

๐ 

 
 

๐ 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือต่อตานการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๙) กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกให้มี
บ ทบ าท ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อบก า ร
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๑๐) กิจกรรมการบูรณาการการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

มิติท่ี ๔ รวม  
 

๑โครงการ 
๑  กิจกรรม 
๗มาตรการ  

    

 
 
 
 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. ชือ่

 

๒. หล

และป
ส่งเสริ
ในภา
บริหา
ปรับป
ภาครั
และป
ป้องกั
ภาครั
(พ.ศ.
หน่วย
ยุทธศ
และค
โดยเฉ
มะเก
เป็นป
รวมทั้
สังคม
มาตร
๓. วัต

ให้กับ
ว่าด้วย

บุคลา
๔. เป้

ทราบ
ตามห

อโครงการ / 

ลักการและเห
รัฐบาลภา

ปราบปรามกา
ริมการบริหาร
ครัฐโดยจัดระ
ารกิจการบ้าน
ปรุงและจัดให้
รัฐทุกระดับปัจ
ปราบปรามกา
กันและปราบป
ัฐ และองค์กร
 ๒๕๖๐ – 
ยงานภาครัฐ (
ศาสตร์ชาติว่า
ความโปร่งใสใ
ฉพาะการกระ
ลือเก่า จึงได้ต

ประโยชน์ในก
ทั้งเป็นข้อมูลใ
มไทยให้เป็น
ฐานสากลได้ต
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือด
บบุคลากรผู้ปฏิ
ยการป้องกันแ

๓.๒ เพ่ือเ
ากรในการดําเ
ปา้หมาย 

ผู้บริหาร ส
บแผนป้องกันแ
หลักธรรมภิบา

กิจกรรม / ม

หตุผล  
ายใต้การนําข
ารทุจริตเป็นว
รราชการแผ่นดิ
ะบบอัตรากําลั
นเมืองที่ดี เพื
้มีกฎหมายที่ค
จจุบันหน่วยงา
รทุจริต โดยเฉ
ปรามการทุจริ
รตามรัฐธรรมนู

๒๕๖๔) แ
(Integrity a
าด้วยการป้อง
ในการดําเนิน
ะทําที่เอ้ือต่อ
ตระหนักและ
ารเสริมสร้าง
ให้ประชาชน
นสังคมท่ีใสส
ต่อไป 

ดําเนินการจัดท
ฏิบัติงานนําไป
และปราบปรา
ป็นประโยชน์
เนินงานตามแ

สมาชิก อบต. 
และปราบปราม
าล  

าตรการ:  ม
อ

องพลเอกปร
วาระแห่งชาติ 
ดินที่มีธรรมาภิ
ลงัและปรับปรุ
พ่ือสร้างความ
ครอบคลุมการ
านต่างๆ เช่น 
ฉพาะเรื่องผล
ริตแห่งชาติ ร่ว
นูญ ได้จัดทํายุ
และพัฒนาเครื
nd Transp
กันและปราบ

นงานของหน่ว
การมีผลประ

ะเห็นถึงความ
งความรู้ความ
และผู้สนใจได
ะอาด ลดระ

ทําแผนป้องกั
ปเป็นแนวทางใ
มการทุจริตระ
 ในการเสริมส

แผนป้องกันแล

หัวหน้าส่วนร
มการทุจริต อง

มิติที่
 

 
มาตรการจัดทาํ
องค์การบริหาร

ระยุทธ์ จันทร์
และรัฐบาลไ

ภิบาลและการ
รุงค่าตอบแทน
มเช่ือมั่นวางใ
รป้องกันและป
สํานักงาน ก
ประโยชน์ทับ
วมกับสํานักง
ยุทธศาสตร์ชาติ
รื่องมือการปร
arency Ass
บปรามการทุจ
วยงานภาครัฐ
ะโยชน์ทับซ้อ
สําคัญของกา

มเข้าใจแก่บุค
ด้ศึกษา เพ่ือ
ะดับการทุจริ

ันและปราบป
ในการทํางาน
ะยะที ่๓(พ.ศ. 
สร้างความรู้ ค
ละปราบปราม

ราชการ และบ
งค์การบริหาร

ลําดับท

 ๑ 

าแผนป้องกันแ
รส่วนตําบลมะ

ร์โอชา ได้ให้ค
ได้แถลงนโยบ
รป้องกันและป
นบุคลากรภาค
จในระบบรา
ปราบปรามกา
.พ. จึงได้เผยแ
ซ้อน (Confli
านคณะกรรม
ติว่าด้วยการป้
ระเมินคุณธร
sessment :
จริตข้างต้นแล
ฐการปฏิบัติใ
นของเจ้าหน้
ารจัดหาคู่มือก
ลากรให้เกิดค
เป็นพ้ืนฐานก
ริตประพฤติม

ปรามการทุจริต
นตามหลักธรรม
๒๕๖๐ – ๒๕

ความเข้าใจแก
มการทุจริต อง

บุคลากรองค์ก
รส่วนตําบลมะ

ที่ ๑

และปราบปรา
ะเกลือเก่า  

ความสําคัญกับ
บาย ๑๑ ด้าน 
ปราบปรามกา
ครัฐให้เหมาะส
ชการเสริมส
ารทุจริตและก
แพร่องค์ความ
ct of Intere
มการป้องกันแ
ป้องกันและปร
รมและความ
 ITA)เพ่ือตอ
ละเพ่ือนําเครื่
ห้เป็นกลไกสํ
้าที่ในภาครัฐ
การป้องกันผ
ความตระหนั
การปฏิบัติตน
มิชอบในสังค

ต องค์การบริ
มาภิบาล  แล
๕๖๕) 
ก่และเป็นแนว
งค์การบริหาร

การบริหารส่ว
เกลือเก่าเพ่ือเ

 

ามการทจุริต  

บการผลักดัน
อันรวมถึงปร
ารทุจริตและป
สมและเป็นธร
ร้างระบบคุณ
การมีผลประโย
มรู้ที่เก่ียวข้อง
st) สํานักงาน
และปราบปรา
ราบปรามการท
มโปร่งใสการด
อบสนองนโยบ
รื่องมือการปร
สําคัญที่จะป้อ
ฐ องค์การบริห
ลประโยชน์ทั
ักถึงปัญหา ใน

นในการร่วมกั
คมไทยให้เที

รหารส่วนตําบ
ละเป็นไปตามย

วทางในการปฏิ
รสว่นตําบลมะ

นตําบลมะเกล
เป็นแนวทางก

นให้การป้องกั
ระเด็นเรื่องกา
ประพฤติมิชอ
รรมยึดหลักกา
ณธรรม รวมทั
ยชน์ทับซ้อนใ
งกับการป้องกั
นคณะกรรมกา
ามการทุจริตใ
ทุจริตระยะที่ 
ดําเนินงานขอ
บายรัฐบาลแล
ระเมินคุณธรร
งกันการทุจริ
หารส่วนตําบ

ทับซ้อนขึ้น เพื
นเรื่องดังกล่า
ันรณรงค์สร้า

ทียบเท่าระดั

ลมะเกลือเก่า
ยุทธศาสตร์ชา

ฏิบัติงานของ
ะเกลือเก่า  

ลือเก่า ได้รับ
ารปฏิบัติงาน

กัน
าร
อบ
าร
ทั้ง
ใน
กัน
าร
ใน
๓
อง
ละ
รม
ริต 
บล
พ่ือ
าว 
าง
ับ

า 
าติ



๑๙ 
 
๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๖. วิธีดําเนนิการ 

๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.๒ จัดทํา (ร่าง) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๖.๓ เสนอผู้บรหิารพิจารณา 
๖.๔ จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๖.๕ เผยแพร่/แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า   อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้กับผู้บริหาร 

สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นแนวทางในการทํางานตามหลักธรรมภิบาล  และ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑๐.๒ ผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มี
แนวทางในการปฏิบัติงาน  มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑

๒. หล
 
ราชก
ตามแ
ค่านิย
ความ
เจ้าหน
เห็นส
มะเกล
พนักง
๓. วัต

บริหา

ประช

เสริมส
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

ประเมิ
๗. ระ
 
๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑. ชื่อโครงก

 

ลักการและเห
การปฏิบัติ

ารด้วยความส
แผนงานเชิงรุ
ยมให้กับข้ารา
มคุ้มค่า คํานึง
น้าที่ปฏิบัติงา
สมควรจัดอบร
ลือเก่า  ตาม 
งานจ้างองค์กา
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเ
ารส่วนตําบลม

๓.๒ เพ่ือใ
ชาชนทั่วไป ตล

๓.๓ เพ่ือป้
สร้างความโปร
ปา้หมาย 

ผู้บริหาร ส
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

จัดทําโครง
มินโครงการฝึ
ะยะเวลาดําเนิ

ปีงบประม
บประมาณดํา

งบประมา
รับผิดชอบ 

สํานักปลดั

าร / กิจกรรม

หตุผล 
ติราชการให้เกิ
สุจริต  มีควา
กของรัฐบาลใ
าชการและเจ้า
งถึงประโยชน์
นให้เกิดความ
รมให้ความรู้
“โครงการสง
ารบริหารส่วน

ป็นมาตรฐาน
มะเกลือเก่าตา
ให้เกิดรูปแบบ
ลอดจนผู้มสี่วน
ป้องกันการแส
ร่งใสในการปฏ

สมาชิกสภา อ
ร 
ริหารส่วนตําบ

งการเสนอผู้บ
กอบรม 
นนิการ 
มาณ ๒๕๖๓ 
เนินการ 
ณ  ๑๕,๐๐๐

ด องค์การบริห

ม / มาตรการ
ส
ม

กิดประโยชน์สู
มถูกต้อง  คว
ในการต่อต้า
าหน้าที่ของรัฐ
น์ส่วนรวมเป็น
มโปร่งใส มีปร
แก้ผู้บริหาร ส
งเสริมการปฏิ
นตําบลมะเกลื

และแนวทางใ
ามหลักธรรมา
บองค์กรอันเป็น
นได้เสีย 
สวงหาประโยช
ฏิบัติงาน 

อบต.ข้าราชกา

บลมะเกลือเก่

บริหาร ประสา

๐ บาท  ตามข้

หารสว่นตําบล

๒๐
 

ร: โครงการส่ง
สมาชิก พนักง
มะเกลือเก่า 

สูงสุดแก่ประเ
วามเป็นธรรม
นการทุจริตค
ฐให้ยึดมั่นในห
นที่ต้ัง ควบคู่กั
ระสิทธิภาพ เกิ
สมาชิก อบต

ฏิบัติงานตามห
ลอืเก่า 

ในการปฏิบัติง
ภิบาล 
นที่ยอมรับ เกิ

ชน์โดยมิชอบแ

ารและพนักงา

า  อําเภอสูงเ

านงานผู้เก่ียวข

้อบัญญติังบป

ลมะเกลือเก่า 
 

ลําดับท

 

งเสริมการปฏิบ
านและพนักงา

เทศชาติและป
 และคํานึงถึง

คอร์รัปช่ัน  จึ
หลักธรรมาภิบ
กับการให้ควา
กิดประโยชน์ส
ต. ข้าราชการ
หลักธรรมาภิบ

งานของผู้บรหิ

กิดความน่าเช่ือ

และความขัดแ

านองค์การบริ

เนิน  จังหวัดน

ข้อง  ดําเนินโ

ระมาณรายจ่

  อําเภอสูงเนิ

ที่ ๒

บัติงานตามห
านจ้างองค์การ

ประชาชน ข้า
งหลักธรรมาภิ
งควรมุ่งเน้นก
บาล มีมาตรฐ
ามรู้เก่ียวกับก
สูงสุดแก่ราชก
รและพนักงาน
บาลผู้บริหาร 

หาร สมาชิก อ

อถือ เกิดความ

แย้งทางผลปร

หารส่วนตําบ

นครราชสีมา 

โครงการฝึกอบ

ายประจําปีงบ

นิน   จังหวัดน

 

ลักธรรมาภิบา
รบริหารส่วนต

ราชการจะต้อ
ภิบาลเป็นสําคั
การเสริมสร้า
ฐานคุณธรรม 
กฎหมาย เพ่ือ
การและประช
นองค์การบริห
สมาชิก อบต

อบต. และบุคล

มมั่นใจแก่ผูร้บั

ระโยชน์ที่อาจ

ลมะเกลือเก่า

บรม  เบิก-จ่า

บประมาณ  ๒

นครราชสีมา 

าลผู้บริหาร 
ตําบล 

องปฏิบัติหน้า
คัญ และเป็นไ
งจิตสํานึกแล
จริยธรรม เกิ
อให้ข้าราชกา
ชาชน ดังน้ัน จึ
หารส่วนตําบ
. พนักงานแล

ลากรองค์การ

บบริการและ 

เกิดขึ้น รวมทั้

 

ยงบประมาณ

๒๕๖๓ 

าที่
ไป
ละ
กิด
าร
จึง
บล
ละ

ร

ทัง้ 

ณ    



๒๑ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒ เพ่ือให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เกิดความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ

ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 
๑๐.๓ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล
 

จําเป็น
องคก์
สมรร
เก่าทุก
สําหรั
ย่ิงใน
บริหา
อบต.
ปฏิบัติ
ในหัว
บริกา
๓. วัต

ภารกิ

พนักง

จ้างทั่

พนักง
ปฏิบัติ
๔. เป้

มะเกลื
๕. พื้น

๖. วิธี

ทราบ
 

อโครงการ / 

ลักการและเห
ภายใต้กา

นต้องมีการปร
การบริหารส่วน
ถนะการบริห
กตําแหน่งมีค
รับตําแหน่งกา
การพัฒนาอง
ารส่วนตําบลม
พนักงานส่วน
ติงานเพ่ือสาม
ใจคนมีทัศนค
รด้วยใจพร้อม
ตถุประสงค ์

๓.๑เพ่ือเส
จพนักงานจ้า

๓.๒เพ่ือส่
งานจ้างทั่วไปน

๓.๓เพ่ือป
ัวไปปฏิบัติหน้

๓.๔เพ่ือส่
งานจ้างทั่วไปไ
ติงานร่วมกันอ
ปา้หมาย 

ผู้บริหาร ส
ลอืเก่าทุกคน 
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

๖.๑เขียนโ
๖.๒ประช

บและติดต่อวิท

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ารเปลี่ยนแปล
รับเปลี่ยนวิธีก
นตําบลมะเกลื
ารผลงานและ

ความรู้ในขอบ
ารพัฒนาบุคล
งค์กรทั้งในด้
มะเกลือเก่าจึง
นตําบลพนักงา
มารถนําความ
คติที่ดีต่องานมี
มทั้งมีความสา

สริมสร้างให้ผู้
งทั่วไปมีความ
งเสริมและสนั
นําความรู้ที่ได้
ลุกจิตสํานักให
น้าที่ราชการโด
งเสริมและพัฒ
ได้มีโอกาสเกิ
อย่างมีจริยธรร

สมาชิกสภา อ

ร 
ริหารส่วนตําบ

โครงการอบรม
ชาสัมพันธ์โครง
ทยากร 

าตรการ: โคร

ลงในกระแสโ
การบริหารจัด
ลอืเก่าได้คํานึง
ะการพิทักษ์ระ
เขตภารกิจหน

ลากรในการทํา
้านความรู้คว
ดําเนินการโค
านจ้างตามภา
รู้มาพัฒนางา
มีทัศนคติที่ดีต
ามัคคีในการทํ

ผู้บริหารสมาชิ
มรู้ความเข้าใจ
นับสนุนให้ผู้บ ิ
ด้รับมาประยุก
ห้ผู้บริหารสม
ดยคํานึกถึงหลั
ฒนาให้ผู้บริห
ดการแลกเปลี
รม 

อบต. ข้าราชก

บลมะเกลือเก่

มคุณธรรมจริ
งการฯให้ผู้บริ

๒๒
 

รงการอบรมคุ

โลกาภิวัตน์ที่
ดการและการ
งถึงการสร้างก
ะบบคุณธรรม
น้าที่ความรับ
างานอย่างมีป
วามสามารถคุ
ครงการดังกล่า
ารกิจพนักงาน
นได้อย่างมีปร
ต่อผู้บริหารเพื
ทาํงานร่วมกัน

ชิกสภาอบต. 
จในหลักจริยธ
ริหารสมาชิกส
กต์ใช้ในการปฏิ
าชิกสภาอบต
ลกัคุณธรรมจริ
หารสมาชิกสภ
ลี่ยนความรู้คว

การ พนักงานจ้

า  อําเภอสูงเ

ยธรรมเสนอผู้
ริหารสมาชิกส

ลําดับท

 

ณธรรมจริยธร

ปรับเปลี่ยนอ
รพัฒนาท้องถิ่น
กําลังคนในกา
มเพ่ือให้บุคลา
ผิดชอบตลอด
ประสิทธิภาพน
คุณธรรมจริย
าวเพ่ือเป็นการ
นจ้างทั่วไปให้
ระสิทธิภาพมีใ
พ่ือนร่วมงานแ
อย่างมีความส

พนักงานส่
ธรรมและระเบี
สภาอบต. พน
ฏิบัติงานได้อย
. พนักงานส่ว
ริยธรรม 
ภาอบต. พนั
วามคิดประสบ

จา้งและจ้างเห

เนิน  จังหวัดน

ผูบ้ริหาร 
ภาฯและพนัก

ที่ ๓

รรม 

อย่างรวดเร็ว
นให้เหมาะสม
รปฏิบัติราชก
กรขององค์กา
ดจนความประ
น้ันจึงถือว่าเป็
ธรรมรวมถึงศิ
รเพ่ิมพูนความ
ห้มีความรู้ในทุ
ใจรักงานที่ทํา
และต่อองค์กร
สุข 

ส่วนตําบลลูกจ้
บียบที่เก่ียวข้อ
นักงานส่วนตํา
ย่างมีประสิทธิ
วนตําบลพนักง

นักงานส่วนตํา
บการณ์และป

หมาบริการ อง

นครราชสีมา 

กงานขององค์

 

และสลับซับซ
มซึ่งตามแผนพ
การอย่างมีคุณ
ารบริหารส่วน
ะพฤติปฏิบัติต
ป็นสิ่งสําคัญแล
ศิลปะการเป็
มรู้ให้กับผู้บริห
ทุกๆด้านให้มีค
าอย่างมีพลังมี
รอย่างเต็มที่แ

จ้างประจําพน
อง 
าบลพนักงานจ
ธิภาพและมีคว
งานจ้างตามภ

าบลพนักงานจ
ปรับเปลี่ยนทัศ

งค์การบริหาร

การบริหารส่ว

ซ้อนมากย่ิงขึ้
พัฒนาบุคลาก

ณภาพทั้งในด้า
นตําบลมะเกลื
ตนให้เหมาะส
ละจําเป็นอย่า
นผู้นําองค์กา
หารสมาชิกสภ
ความสุขในกา
มีความเป็นผู้น
ละมีพฤติกรร

นักงานจ้างตา

จ้างตามภารกิ
วามสุข 
ภารกิจพนักงา

จ้างตามภารกิ
ศนคติที่ดีในกา

รส่วนตําบล

วนตําบลท่าช้า

ขึ้น
กร
าน
ลือ
สม
าง
าร
ภา
าร
นํา
รม

าม

กิจ

าน

กิจ
าร

าง



๒๓ 
 

๖.๓จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
๖.๔รายงานผลการจัดโครงการฯให้ผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๑๐. การติดตามและประเมินผล 
๑๐.๑ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑๐.๒ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไปนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
๑๐.๓ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคํานึกถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม 
๑๐.๔ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไปได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ข้อมูล
พ.ศ. 
ของรัฐ
ทุจริต
การรั
ประสิ
ตอบส

ทุจรติ
ภารกิ
ระเบีย
ความ
และแ
๓. วัต

บริหา
ในการ

ประช
การดํ

ศูนย์บ
๔. เป้

๕. ระ
 
๖. งบ
 
 
 
 

อโครงการ/กิจ

ลักการและเห
ตามเจตน

ลข่าวสารของ
2546 ยุทธศา
ัฐบาล ข้อที่ 1
ตและประพฤติ
รักษาศักด์ิศรี
สิทธิภาพ เพ่ือ
สนองความต้อ

องค์การบ
ต เพ่ือเป็นมาต
กิจ และพนักง
ยบ และข้อบัง
มซื่อสัตย์สุจริต
แนวทาง ให้บุค
ตถุประสงค ์

๓.๑เพ่ือป
ารส่วนตําบล ใ
รปฏิบัติงานแ

๓.๒ เพ่ือส
ชาสังคมและภ
ําเนินกิจกรรม

๓.๓เพ่ือป
บริการข้อมูลข
ปา้หมาย  :  

ประชาชน
ะยะเวลา และ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร

จกรรม/มาตร

หตุผล 
นารมณ์ของรัฐ
ทางราชการ 
าสตร์ชาติว่าด้
10 การส่งเสริม
ติมิชอบในภา
รีความเป็นข้
อป้องกันและป
องการพร้อมอํ
บริหารส่วนตํา
ตรฐาน แนวท
งานจ้างทั่วไป
งคับอ่ืนๆ โดย
ต มีคุณธรรม 
คลากรขององ

ปลูกฝังค่านิยม
ให้มีความรู้คว
ละการดําเนิน
ส่งเสริมการดํ
ภาคประชาชน
มทุกรูปแบบ 
ประชาสัมพัน
ข่าวสาร และศู

นตําบลมะเกลื
ะสถานที่ดําเนิ
บประมาณ  ๒
เนินการ  :  
ระมาณ 

รการ:  การจัด

ฐธรรมนูญแห
พ.ศ. 2540 พ
้วยการป้องกนั
มการบริหารร
าครัฐ ซึ่งได้กํา
้าราชการ แ
ปราบปรามก
ํานวยความสะ
าบลมะเกลือเ
างปฏิบัติและ
ป ขององค์กา
ยมุ่งเน้นที่จะน
ปราศจากกา
ค์การบริหารส

มและทัศนคติ
วามเข้าใจยึดห
นชีวิต 
ดําเนินการให้
นเข้ามามีส่วน

นธ์ให้ประชา
ศูนย์บริการปร

อเก่า  และผูม้ี
นนิงาน  : 
๒๕๖๓ 

๒๔

ดทําประกาศน

ห่งราชอาณาจั
พระราชกฤษ
นและปราบปร
ราชการแผ่นดิ
าหนดให้มีการ
ละความซื่อ
ารทุจริตและ
ะดวกแก่ประช
เก่า จึงประกา
ะค่านิยมสําหรั
ารบริหารส่วน
นําหน่วยงานใ
ารทุจริต เพ่ือใ
ส่วนตําบลมะเ

ติให้ผู้บริหาร
หลักคุณธรรม

เกิดความโปร
นร่วมในการต

ชนแจ้งข้อมูล
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๒๕ 
 

๗. วิธีดําเนนิการ : 
๑. จัดทําร่างประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม เสนอต่อผูบ้ริหาร 
๒. ผู้บริหารพิจารณา และลงนามประกาศนโยบาย 
๓. ดําเนินการปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผา่นช่องทางต่างๆ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  

๓.๑ผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มี
ความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิต 

๓.๒ เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๓.๓ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ทราบข้อมูลข่าวสารและแจ้ง
เบาะแสการทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร และศูนย์บริการประชาชนตําบลมะเกลือเก่า 
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๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 
พ้ืนที่ตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีดําเนนิการ 
๖.๑ จัดทําประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

สาธารณชนภายในเขตพื้นที่ 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช่งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ผลผลิต 
          ๑๐.๑.๑ มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

๑๐.๑.๒ มกีารประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
๑๐.๒ ผลลัพธ ์

๑๐.๒.๑ การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปองกัน 
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

๑๐.๒.๒ ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑๐.๑ ผู้บ

ลอืเก่ามีกรอบ
๑๐.๒ บุค
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ป็นกรอบมาต
ารบริหารสว่น
ธํารงไว้ซึ่งศักด์ิ
ป 

องค์การบริหาร
ร 
ริหารส่วนตําบ
เนินงาน 
าร่างข้อบังคบั
หารพิจารณา 
นินการปิดประ
นนิการ 
บประมาณ ๒

ระมาณ 
จะได้รับ 
รหิาร ข้าราช
บมาตรฐานใน
ลากรองค์การ

าตรการ: มาต

องท้องถิ่น ใน
ัฒนาประเทศ

การจัดทําแผน
บัญชี พัสดุ พั
ําเนินงาน พัฒ
คลัง จัดบริก
ลากรขององค
อบการดําเนิ
ารถปฏิบัติหน้
จรรยาข้าราชก
๗๙ แห่ง พ.ร

ตรฐานในการป
ตําบลมะเกลอื
ด์ิศรีและเกียรติ

รส่วนตําบลมะ

บลมะเกลือเก่

บว่าด้วยจรรยา
และลงนามข้

ะกาศและประ

๒๕๖๓ 

การ พนักงาน
การปฏิบัติงาน
รบริหารส่วนตํ

ตรการจัดทําข้

นฐานะเป็นอง
ศอย่างย่ังยืน 
นพัฒนาท้องถิน่
พัฒนาระบบข้
ฒนากฎหมา
การสาธารณะ
ค์กรปกครองส
นงานขององ

น้าที่อย่างมีปร
การองค์การบ
ร.บ.ระเบียบข้

ประพฤติ ปฏิบ
อเก่า 
ติภูมิของข้ารา

ะเกลือเก่า  

า  

าช้าราชการ เ
ข้อบังคับ 
ะชาสัมพันธ์ข้อ

นจ้าง และพนัก
น 
ตําบลมะเกลือ

๒๙

ลําดับท

ข้อบังคับว่าด้ว

งค์กรที่มีสมร
โดยมีพันธกิจ
น การดําเนิน
ข้อมูลข่าวสา
ยระเบียบที่เ
ะ และการศึก
ส่วนท้องถิ่น ร
งค์กรปกครอ
ะสิทธิภาพ ป

บริหารส่วนตําบ
้าราชการพลเ

บัติของข้าราช

าชการ อันจะท

เสนอต่อผู้บรหิ

อมูลข่าวสารผ่

ักงานจ้างเหม

เก่า ได้รับการ
 

ที่ ๖

วยจรรยาข้ารา

รถนะสูงในกา
จหลัก คือ กํา
การด้านการเ ิ
รสรสนเทศเ
ก่ียวข้องกับอ
กษา จัดทําม
วมทั้งส่งเสริม
งส่วนท้องถิ่น

ประสิทธิผล มี
บลมะเกลือเก
เรือน พ.ศ. ๒๕

ชการ พนักงาน

ทําให้ได้รับกา

หารพิจารณา 

านช่องทางต่า

าบริการองคก์

รยอมรับเช่ือถื

 

าชการ  

ารส่งเสริมกา
ากับดูแลการป
เงินการคลัง ก
พ่ือการบริห
องค์กรปกครอ
าตรฐานทั่วไ
มภาคประชาช
น ฉะน้ัน เพ่ือ
ความโปร่งใส
ก่า ขึ้น โดยอา
๕๕๑  

นจ้าง และพนั

ารยอมรับ เช่ือ

างๆ  

การบริหารส่ว

ถือและศรัทธา

รปกครองส่ว
ปฏิบัติงานตา
การงบประมาณ
ารงาน พัฒน
องส่วนท้องถิ่
ปเก่ียวกับกา
ชนให้มีส่วนร่ว
อเป็นการสร้า
 และเป็นธรร
าศัยอํานาจตา

นักงานจ้างเหม

อถือและศรัทธ

นตําบล

จากประชาชน

วน
าม
ณ 
นา
ถิ่น 
าร
วม
าง
รม 
าม

มา

ธา

น 



 

๑. ชือ่
 

๒. หล

ได้กําห
ประช
ในกา
เปิดเผ
พระร
การบ
ประสิ
พินิจข
ความ
๓. วัต

เก่ียวก

ของป

๔. เป้

กําหน
การให
๕. พื้น

องคก์
๖. วิธี

ทราบ

 
๗. ระ

อโครงการ / 

ลักการและเห
พระราชบั

หนดให้“ในกร
ชาชน...”โดยมี
รให้บริการข
ผยขั้นตอนระ
ราชบัญญัติกา
บริหารกิจกา
สทิธิภาพในกา
ของเจ้าหน้าที
สะดวกให้แก่ป
ตถุประสงค ์

๓.๑เพ่ือเป
กับหลักเกณฑ์

๓.๒เพ่ือล
๓.๓ เพ่ือย

ประเทศ 
๓.๔เพ่ือสร

ปา้หมาย 
องค์การบ

นดให้ประชาช
ห้บริการประช
นทีดํ่าเนนิกา

ประชาชน
การบริหารส่วน
ธดํีาเนนิการ 

๖.๑ จัดทาํ
๖.๒ ผู้บรหิ
๖.๓ ปิดป

บทางช่องทางต
 

ะยะเวลาดําเนิ

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ัญญัติการอําน
รณีที่มีกฎหมา
มีเป้าหมายเพ่ือ
องภาครัฐสร้
ะยะเวลาให้ป
รอํานวยความ
รบ้านเมืองที
รให้บริการขอ

ที่เปิดเผยขั้นต
ประชาชน 

ป็นการอํานว
ฑ์วิธีการขั้นตอ
ดต้นทุนในกา
ยกระดับการพ

ร้างความโปร่ง

บริหารส่วนตํ
ชนต้องมาย่ืนค
ชาชน 
ร 

นในตําบลมะเก
นตําบลมะเกลื

าร่างคู่มือประช
หารพิจารณาเ
ระกาศหน้าที่
ต่างๆ  

นนิการ 

าตรการ:  ม

นวยความสะด
ายกําหนดให้ก
ออํานวยความ
ร้างให้เกิดควา
ประชาชนทรา
มสะดวกในกา
ที่ดีมาเป็นหลั
องภาครัฐการส
อนระยะเวลา

 

วยความสะดว
นระยะเวลาค
รมาติดต่อขอ
พัฒนาการให้บ

งใสในการปฏิ

ําบลมะเกลือ
คําขออนุญาต

กลือเก่า  อําเภ
ลอืเก่า 

ชาชนเสนอต่อ
เห็นชอบร่างคู
ทําการองค์กา

 
มาตาการจัดทํ

ดวกในการพิจา
การกระทําใดจ
มสะดวกแก่ปร
ามโปร่งใสใน
าบแนวคิดแล
ารพิจารณาอน
ลักการสําคัญ
สร้างให้เกิดคว
าให้ประชาชน

วกในการติด
ค่าใช้จ่ายเอกส
รับบริการของ
บริการของหน

ฏิบัติงานของห

อเก่า ที่มีงาน
ก่อนดําเนินก

ภอสูงเนิน  จัง

อผู้บริหารองค์ก
คู่มือประชาชน
ารบริหารส่วน

๓๐

ลําดับท

ําคู่มือประชาช

ารณาอนุญาต
จะต้องได้รับอ
ระชาชนลดต้น

นการปฏิบัติรา
ละหลักการขอ
นุญาตของทา
ญไม่ว่าจะเป็น
วามโปร่งใสใน
นทราบเพ่ือเป้

ต่อขอรับบริก
สารหรือหลักฐ
งประชาชน 
น่วยงานภาครั

น่วยงานของรั

นบริการประช
ารใดมีการจัด

งหวัดนครราช

กรปกครองส่วน
น และลงนามป
นตําบลมะเกลื

 

ที่ ๗

ชน องค์การบ

ของทางราชก
อนุญาตผู้อนุญ
นทุนของประ
าชการลดการ
องการจัดทํา
งราชการพ.ศ
นการลดต้นท
นการปฏิบัติรา
าหมายอันเป็

การของประช
ฐานที่ใช้ประก

รัฐและเพ่ิมขีด

รัฐ 

ชาชนท่ีมีกฎห
ดทําคู่มือสําหร

ชสีมา และผูม้า

นท้องถิ่น 
ประกาศคู่มือป
อเก่า และปร

 

บริหารส่วนตํา

การพ.ศ. ๒๕๕
ญาตจะต้องจัด
ะชาชนและเพ่ิ
รใช้ดุลยพินิจ
คู่มือสําหรับป
. ๒๕๕๘ได้น
ทุนของประช
าชการโดยการ
นหัวใจสําคัญ

ชาชนโดยให้ข
อบคําขอสถา

ความสามารถ

หมายกฎระเ
รับประชาชน

าติดติดขอรับ

ประชาชน 
ะชาสัมพันธ์ให

บลมะเกลือเก

๘ ตามมาตรา
ทําคู่มือสําหรั
มประสิทธิภา
จของเจ้าหน้า
ประชาชนตา
นําหลักการขอ
ชาชนและเพ่ิ
รลดการใช้ดุล

ญคือการอํานว

ข้อมูลที่ชัดเจ
นที่ให้บริการ 

ถในการแข่งขั

เบียบข้อบังคั
และนําไปใช้ใ

บริการจาก

ห้ประชาชน

ก่า  

า๗
รับ
พ
ที่

าม
อง
พ่ิม
ลย
วย

จน

ขัน

ับ
ใน



ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช่งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน 
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส 
ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐต่อไป 

๑๐.๒ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
ให้บริการด้วยความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจและลดความเส่ียงในการ 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน 
สามารถติดตามและประเมินผลการใหบ้ริการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เพ่ือนํามาปรับปรุง 
การให้บริการ 
พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

๑๐.๓องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าสามรถลดต้นทนุในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๑๐.๔องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลอืเก่าแสดงเจตจํานงในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 
 



๑. ชือ่

 

๒. หล
 
เปลี่ย
เยาวช
ให้ค่าน
สาเห
เยาวช
พร้อม
เป็นเก
พลอด
 
โครงก
เด็กแล
มีการ
ทอดอ
๓. วัต

การเก

ยุวเกษ

อนุรกั

๔. เป้

๕. พื้น

 
๖. วิธี

อโครงการ / 

ลักการและเห
ในสถ

นแปลง มีกา
ชนในภาคเกษต
นิยมเปลี่ยนแป
ตุทําให้ผู ้สืบท
ชนรุ่นใหม่ตระ
มติดอาวุธทาง
กษตรกร โดย ึ
ดุลเดช รัชกาล

ด้วยเ
การสนับสนุนก
ละเยาวชนร่วม
ปลูกฝังคา่นิย
อาชีพการเกษ
ตถุประสงค ์

๓.๑เพ่ือป
กษตรต่อการด

๓.๒ เพ่ือส
ษตรกรมีความ

๓.๓ เพ่ือให
๓.4 เพ่ือเส

กษ์ทรัพยากรธ
๓.5 เพ่ือฝึ

ปา้หมาย/ผลผ
กลุ่มยุวเกษ

นทีดํ่าเนนิกา
โรงเรียนใน

ธดํีาเนนิการ 

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ถานการณ์ปัจจ
รอพยพแรงง
ตรกรรมที่เคย
ปลงไป ผู้ปกคร
ทอดอาชีพกา
ะหนักถึงความ
ปัญญาโดยกา
ยึดถือปฏิบัติต
ลที่ ๙  
เหตุผลดังกล่าว
กลุม่ยุวเกษตร
มกันเรียนรู้และ
มที่ถูกต้องให้

ษตรเป็นพลังใน

ลูกฝงัให้เด็กแ
ดํารงชีวิตมนุษ
ส่งเสริมการรว
มรู้และความเข
หส้มาชิกยุวเก
สรมิสร้างทักษ
ธรรมชาติและ
ฝกใหส้มาชิกยุ
ผลิต 
ษตร/นักเรียน
ร 
นเขตพ้ืนที่ตําบ

าตรการ:  โ
ต

จุบัน พ้ืนที่การ
านไปสู่ภาคอุ
เป็นแรงงานที่
รองไม่สนับสนุ
ารเกษตรลด
มสําคัญและมี
ารส่งเสริมควา
ตามแนวทางพ

วข้างต้น กองส
กรเพ่ือให้เด็กแ
ะดําเนินกิจกรร
้แก่เด็กและเย
นการพัฒนาก

และเยาวชนมที
ษย์ โดยถือปฏิบ
วมกลุม่ของเด็ก
ข้าใจแนวทาง
กษตรกรได้รับค
ษะความชํานาญ
สิ่งแวดล้อมด้ว
วเกษตรกรใช้

นโรงเรียน ในเ

บลมะเกลือเก

 
ครงการส่งเสริ
ตามแนวพระร

รเกษตรมีแนวโ
อุตสาหกรรมแ
ทีส่ําคัญในครอ
นนให้บุตรหลาน
น้อยลง ดังนั้
ีทัศนคติที่ดีต่
ามรู้ให้กลุ่มยุว
พระราชดําริเศ

ส่งเสริมการเก
และเยาวชนป
รมการเกษตรต
ยาวชนในภาค
ารเกษตรของ

ทัศนคติที่ดีต่อ
บัติตามแนวพ
กและเยาวชน
งการดําเนินงา
ความรู้และเทค
ญการประกอบ
้วยการปฏิบัติ

ช้เวลาว่างให้เกิ

เขตพ้ืนที่ตําบล

ก่า  อําเภอสูงเ
 
 
 

๓๒

ลําดับท

ริมสนับสนุนยุ
ราชดําริ 

โน้มลดลงอย่า
และบริการมา
บครัวได้หันไป
นประกอบอาชี
นั้น จึงจําเป็น
ออาชีพเกษต
วเกษตรกร ถือ
ศรษฐกิจพอเพี

ษตร องค์การ
ฏิบัติตามแนว

ตามความสนใจ
เกษตร ใหม้ีค
ประเทศไทยสื

ออาชีพการเกษ
พระราชดําริเศ
น โดยใช้กระบ
านกลุ่มยุวเกษ
คโนโลยีการเก
บอาชีพเกษตร
จริง 
กิดประโยชน์รู้

ลมะเกลอืเก่า 

เนิน  จังหวัดน

 

ที่ ๘

ยุวเกษตร เพ่ือ

างต่อเน่ือง สภ
ากขึ้น ส่งผลใ
ปสู่อาชีพอ่ืน วั
ชีพการเกษตร 
นต้องเร่งส่งเส
รกรรมผ่านกร
อเป็นการเตรีย
พียง ของพระบ

รบริหารส่วนตํา
วพระราชดําริเ
จากการปฏิบัติ
วามสามารถแ
สบืไป  

ษตร ยอมรับใ
ศรษฐกิจพอเพี
บวนการ “กลุ่ม
ษตรกร  
กษตร เคหกิจเ
รกรรม เคหกิจ

้จักการทํางาน

 

นครราชสีมา 

 

อให้เด็กและเย

ภาพแวดล้อมท
ห้แรงงาน ภา
ัตถุนิยมได้เขา้
ซึ่งปัจจัยที่กล่
สริมและกระ
ระบวนการกล
ยมความพร้อม
บาทสมเด็จพร

าบลมะเกลือเก
ศรษฐกิจพอเพี
ติจริง (Learnin
และมีความพร้

ในคุณค่าความ
พียง 
มยุวเกษตรกร

กษตร ธุรกิจเก
เกษตร ธุรกิจเ

นเป็นหมู่คณะ

ยาวชนปฏิบัติ 

ทางการเกษตร
าคเกษตรลดล
ามามีบทบาทท
าวมาแล้วน้ีเป็
ตุ้นให้เด็กแล
ลุ่มยุวเกษตรก
มเพ่ือก้าวสู่กา
ระเจ้าอยู่หัวภู

ก่า  จึงได้จัดทํ
พียงขึ้น เพ่ือให้
ng by doing) 
ร้อมในการสบื

มสําคัญของ

ร” ให้สมาชิก

กษตร     
เกษตรการ

 

รที่
ลง 
ทํา
ปน
ละ
กร
าร
ภูมิ

ทาํ
ห้
 

บ



๖.๑ นําเสนอโครงการต่อผู้บริหารพิจารณา 
๖.๒ ประสานงานกับโรงเรียนเป้าหมาย 
๖.๓ ดําเนินโครงการยุวเกษตรเพ่ือให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.๔ ประเมินผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
กองส่งเสริมการเกษตร  องคก์ารบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองส่งเสริมการเกษตร  องคก์ารบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร ยอมรับในคุณคา่ความสําคัญของการเกษตรต่อ

การดํารงชีวิตมนุษย์ โดยถือปฏิบัติตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ “กลุ่มยุวเกษตรกร” ให้มีความรู้และความ

เข้าใจแนวทางการดําเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร  
๑๐.๓ สมาชิกยุวเกษตรกรได้รับความรู้ ทักษะความชํานาญการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เคหกิจเกษตร 

ธุรกิจเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มด้วยการปฏิบัติจริง 
๑๐.๔สมาชิกยุวเกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล
 
ธารณ
จังหวั
บ้านบ
มะเกล
ของพ
ฟาร์ม
เพ่ือก
นําพา
เศรษฐ
ผลกา
พ้ืนที่ 
รวมถึ
 
อย่าง
โดยใน
อาคา
 
หย่อน
ของศู
เหมา
น้อมน
ต่างๆ
พสกนิ
๓. วัต

ในอน

นักเรีย
 

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
ตามองค์ก

ณสมบัติของแผ
ัดนครราชสีม
บุตาสง หมู่ที่ 
ลือเก่า ได้พัฒ

พระบาทสมเด็
มตัวอย่างให้เก
ารเลี้ยงชีพจา
า (Learning 
ฐกิจพอเพียง 
ารดําเนินกิจก
ทําหน้าที่เป็น
ึงวิทยากรเฉพ

การขับเคลื
แพร่หลายว่า
นเบ้ืองต้นองค
ร งานสาธารณ

เพ่ือให้ศูน
นใจในชุมชนแ
ศูนย์เรียนรู้เศ
ะสม และประ
นําสู่การปฏิบั
 เพ่ือเผยแพร
นิกรชาวไทยม
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือป
๓.๒ เพ่ือเ

นาคต 
๓.๓ เพ่ือใ
๓.๔ เพ่ือป

ยนและเยาวช

กิจกรรม / ม

หตุผล  
การบริหารส่ว
ผ่นดินประเภท
า (ตามหนังสื
๗)เน้ือที่ประ

ฒนาพ้ืนทีเป็นศ
จพระเจ้าอยู่ห
กษตรกรและป
ากเจ้าหน้าที่รั

doing) เข้า
ภายใต้การดูแ
รรมพร้อมทั้ง
นแหล่งในการถ
พาะทางจากห
ลื่อนการพัฒน
สามารถช่วยใ
ค์การบริหารส
ณูปโภค (ห้อง
นย์เรียนรู้เศรษ
และเตรียมคว
ศรษฐกิจพอเพ
ะชาชนทั่วไปส
ัติ จึงเห็นควร
ร่แก่ประชาชน
มาตลอดรัชสมั

ปรับปรุงสภาพ
ตรียมความพ

ให้มแีหล่งเรียน
ปลูกฝังค่านิยม
ชนในพ้ืนที่ 

าตรการ: โคร

นตําบลมะเก
ทพลเมืองใช้ร
สือสําคัญสําหรั
มาณ ๘๘๐ ไ
ศูนย์เรียนรู้เศ
หัวฯรัชกาลที่ 
ประชาชนที่ยา
ัฐ เพ่ิมทักษะอ
ามาเรียนรู้สาม
แลและให้คําแ
บูรณาการด้า
ถ่ายทอดความ
น่วยงานต่างๆ
นาการเกษตร
ให้เกษตรกรแ
ส่วนตําบลมะ
งนํ้า) เป็นต้น 
ษฐกิจพอเพีย
ามพร้อมในก
พียงตามแนว
สามารถเรียน
รทํานิทรรศก
นทั่วไปได้ศึกษ
ัยของพระองค

พแวดล้อมของ
ร้อมของศูนย์

นรู้ด้านการเก
มและฝึกทักษ

รงการพัฒนาศู

ลือเก่า มีที่เลี้
ร่วมกันต้ังอยู่บ
รับที่หลวง เล
ไร่ ปัจจุบันปร
ศรษฐกิจพอเพี
๙ มาขยายผ
ากจนขาดแค
อาชีพเกษตรก
มารถฝึกทักษ
แนะนําองวิทย
านการถ่ายทอ
มรู้ การแลกเป
ๆ ของภาครัฐ 
ตามหลักปรัช
และชุมชนมีค
ะเกลือเก่า ได้

งมีความสวย
ารเป็นแหล่งท
วพระราชดําริ
นรู้หลักการทร
ารเก่ียวกับพ
ษาเรียนรู้และ
ค์   

งศูนย์เรียนรู้เศ
์การเรียนรู้เศร

ษตรสําหรับป
ษะในการทํากา

๓๔

ลําดับท

ศนูย์การเรียนรู้

ลี้ยงสัตว์บุตาส
บ้านคําไฮ  หม
ขที่ ๓๒๒๓๘ 
ระชาชนใช้ใน
พียงตามแนวพ
ลสู่ประชาชน
ลนที่ดินทํากิน
กรตามแนวป
ษะด้วยการลง
ยากรก่อนําไป
อดความรู้ภูมิปั
ปลี่ยนเรียนรู้ โ

ชญาเศรษฐกิจ
วามสามารถใ

ด้เร่งรัดดําเนิน

งามร่มรื่นเหม
ท่องเท่ียวเชิงนิ
ริตําบลมะเก
รงงานของพระ
ระราชกรณีย
ะสํานึกในพระ

ศรษฐกิจพอเพี
รษฐกิจพอเพีย

ประชาชนตําบ
ารเกษตรตามแ

๔ 

ที่ ๙

รูเ้กษตรทฤษฎีใ

สงสาธารณะป
มู่ที่ ๑๕ ตําบ
 ระวาง ๕๓๓
การเลี้ยงสัตว์

พระราชดําริ เ
นในพ้ืนที่ตําบล
น ได้เรียนรู้วิธี
รัชญาเศรษฐกิ
มือปฏิบัติจริง

ปปฏิบัติจริงใน
ปัญญาร่วมกับ
โดยมีวิทยากร

จพอเพียง ได้รั
ในการพ่ึงพาต
นงานในโครงส

มาะสมที่จะใช
นิเวศน์ต่อไป 
ลือเก่า เพ่ือป
ะบาทสมเด็จพ
ยกิจในพระอง
ะมหากรุณาธิ

พียงให้ร่มรื่น ส
ยงสําหรับการ

ลมะเกลือเก่า
แนวเศรษฐกิจ

 

ใหม่ตามแนวพ

ประโยชน์เป็น
ลมะเกลือเก่า
๓๘ แผ่นที่ ๒๘
ว์ องค์การบริ
เพ่ือน้อมนําหล
ลมะเกลือเก่าใ
ธีทําการเกษต
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บวิทยากรปรา
รผู้มีองค์ความ

รับการอมรับจ
ตนเองในการป
สร้างพ้ืนฐาน

ช้เป็นแหล่งเรี
จึงเห็นควรปร
ปรับปรุงสภา
พระเจ้าอยู่ รัช
งค์และพระอัจ
คุณของพระอ

สวยงาม 
รจัดการท่องเที

า 
จพอเพียงให้ป

พระราชดําริ 

ที่ดินอันเป็นส
า อําเภอสูงเนิ
๘ เดิมระบุที่ตั
หารส่วนตําบ
ลักการทรงงา
ในลักษณะขอ
รที่หลากหลา
นลักษณะนําท
ศูนย์การเรียน
เองพร้อมขยา
ชญ์ชาวบ้านใ

มรู้ประจําศูนย์

จากชุมชนต่าง
ประกอบอาชี
ก่อน เช่น งา

รียนรู้ที่พักผ่อ
รับปรุงภูมิทัศ
าพแวดล้อมใ
ัชกาลท่ี ๙ เพื
จฉริยภาพด้า
องค์ท่านที่มีต

ที่ยวเชิงนิเวศน

ระชาชน

สา
นิน 
ต้ัง
บล
าน
อง
าย
ทํา
นรู้
าย
ใน
ย์ฯ 

งๆ 
ชพ
าน

อน
ศน์
ให้
พ่ือ
าน
ต่อ
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๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ บ้านคําไฮ หมู่ที่ ๑๕  องค์การบริหารส่วนตําบล

มะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีดําเนนิการ 

การปรับปรุงสถานที่เพ่ือใช้ประชุม อบรม และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

กองส่งเสริมการเกษตร  องคก์ารบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

๓.๑ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ร่มรื่น สวยงามสามารถรองรับผู้มาเย่ียมชนและมาศกึษาข้อมูลตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ ตรียมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใน
อนาคต 

๓.๓ มแีหล่งเรยีนรู้ด้านการเกษตรสําหรับประชาชนตําบลมะเกลือเก่า 
๓.๔ ประชาชนนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมและฝึกทักษะในการทําการเกษตร

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล
 
พืชอัน
พันธุก
จิตสํา

มะเก
พระเท
อนุรัก
โรงเรี
โครงก
“ศูนย์
พอเพี
๓. วัต

ท้องถิ
และจั
ทางวั

วัฒนธ

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

๗. ระ

 

อโครงการ / 
ลักการและเห

จากที่ สม
นเน่ืองมาจาก
กรรมพืช อนุ
านึกในการอนุ

โครงการอ
ลือเก่าจะเข้า
ทพรัตนราชสุ
กษ์พันธุกรรมพื
รยน มัสยิด ใน
การอนุรักษ์พัน
ย์อนุรักษ์และพ
พียง เกิดประโย
ตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสน
๒. เพ่ือดํา

ถิ่น อนุรักษ์แล
จัดทําฐานทรัพ
ัฒนธรรมภูมปัิ

๓. เพ่ือจัด
ธรรมภูมิปัญญ

๔. เพ่ือจัด
ปา้หมาย/ผลผ

องค์การบ ิ
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

๖.๑ จัดเก็
๖.๒จําแนก
๖.๓ สรุปผ
๖.๔ เผยแ

ะยะเวลาดําเนิ
ปีงบประม

กิจกรรม / ม
หตุผล 
เด็จพระเทพรั
กพระราชดําริ
รักษ์และใช้ป
รักษ์พันธุกรร
อนุรักษ์พันธุก
ร่วมสนองพร
ดาฯ สยามบร
พืช และมีการ
นพ้ืนที่องค์กา
นธุกรรมพืชอั
พัฒนาทรัพยา
ยชน์แท้แกชุม

นองพระราชดํ
าเนินงานปกปั
ละใช้ประโยช
พยากรท้องถิ่น
ปัญญา รวมใน
ดทําฐานข้อมูล
ญา ตําบลมะเก
ดต้ัง “ศูนย์อนุ
ผลิต 
ริหารส่วนตําบ
ร 
ริหารส่วนตําบ

ก็บข้อมูลในกา
กวิธีการจัดซือ้
ผลการจัดซื้อจั
แพรขอ้มูลให้ป
นนิการ 
มาณ ๒๕๖๓ 

าตรการ: โคร

รัตนราชสุดาฯ
ริฯ ในกิจกรรม
ประโยชน์พันธ
มพืช และกิจ
กรรมพืชอันเนื
ระราชดําริ กา
รมราชกุมารี 
รทํา DNA Fi
ารบริหารส่วน
ันเน่ืองมาจาก
ากรท้องถิ่นตํา
มชนตําบลมะเ

าริ สมเด็จพร
ปักทรัพยากรท
ชน์ทรัพยากรท
น (นอกจากพั
นการดําเนินกจิ
ลทรัพยากรทอ้
กลือเก่า 
รักษแ์ละพัฒน

บลมะเกลือเก่

บลมะเกลือเก่

ารจัดซือ้จัดจ้า
อจัดจ้างและคดิ
จดัจ้าง และรา
ประชาชนได้รับ

รงการอนุรักษ์

ฯ สยามบรมร
มปกปักพันธุก
ธุกรรมพืช ศูน
กรรมพิเศษสน
น่ืองมาจากพร
ารจัดทําฐานข้
“ทําอย่างไรให
ngerprint ใ
นตําบลมะเกลื
กพระราชดําริ
าบลมะเกลือเ
กลือเก่าและป

ะเทพรัตนราช
ท้องถิ่น สํารว
ท้องถิ่น ศูนย์ข
พันธุกรรมพืช
จกรรมต่างๆ) 
องถิ่น ซึ่งมีทั้งท

นาทรพัยากรท

า ร่วมกับประ

า  

ง 
ดเป็นร้อยละขอ
ายงานผลการ
บทราบ 

๓๖

ลําดับที

ษพั์นธุกรรมพืช

าชกุมารี ได้ดํ
กรรมพืชสํารว
นย์ข้อมูลพัน
นับสนุนการอ
ระราชดําริฯ 
ข้อมูลทรัพยา
ห้ชุมชน มาให
ในโรงเรียน” ก
ลือเก่า ห็นพ้อ
รฯ ดําเนินกิจก
ก่า”เพ่ือเป็นฐ
ประเทศชาติต่

ชสุดาฯ สยาม
วจเก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยา
แล้ว ทรัพยาก

ทรัพยากรกาย

ท้องถิ่นตําบลม

ะชาชน และก

องจํานวนโครง
จัดซื้อจดัจ้างป

 

ที่ ๑๐

ช อันเน่ืองมาจ

ดําเนินกิจกรรม
วจเก็บรวบรว
ธุกรรมพืชวา
นุรักษ์พันธุกร
และแนวทาง
กรท้องถิ่น โด
ห้โรงเรียน โดย
การน้ี องค์กร
องต้องกันที่จะ
กรรมตามศักย
ฐานทรัพยากร
ต่อไปในอนาคต

บรมราชกุมารี
มทรัพยากรท้
ากรท้องถิ่น แ
กรกายภาพท

ยภาพ ทรัพยา

มะเกลือเก่า” 

ลุ่มองค์กรต่าง

งการและร้อยล
ประจําปีงบปร

 

จากพระราชดํ

มโครงการอนุ
วมพันธุกรรม
างแผนพัฒนา
รรมพืช  
ที่องค์การบริ
ดยนําพระราช
ยเฉพาะนักเรี
รปกครองส่วน
ะร่วมสนองพ
ยภาพความพร
รในการพ่ึงตน
ต 

รี 
ท้องถิ่น ปลูกรั
และสนับสนุน
ทรัพยากรชีวภ

ากรชีวภาพทรั

งๆ ในตําบลม

ละของจํานวน
ระมาณ 

ําริ 

นรักษ์พันธุกรร
พืช ปลูกรักษ
าพันธ์ุพืช สร้า

หารส่วนตําบ
ชกระแสสมเด็
ยน ช่วยในกา

นท้องถิ่น ชุมช
พระราชดําริ ใ
ร้อม และจัดตั
นเองสู่เศรษฐกิ

ักษาทรัพยาก
นในการอนุรัก
ภาพ ทรัพยาก

รัพยากรทาง 

มะเกลือเก่า 

นงบประมาณ 

รม
ษา
าง

บล
ด็จ
าร
ชน 
ใน
ต้ัง 
กิจ

กร
ษ์

กร



 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณดําเนินการ  ๒๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมปีระสิทธิภาพ 
๑๐.๒ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล
 
คือ ก
หาผล
การทุ
กระบ
ของค
๓. วัต

การบ

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

 

อโครงการ / 
ลักการและเห

ปัญหาการ
ารเปลี่ยนแปล
ลประโยชน์ส่วน
ทุจริตคอร์รัปช
บวนการเรียนรู
รู ปฏิสัมพันธ์
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือป
ริหารพัสดุภา

๓.๒ เพ่ือใ
๓.๓ เพ่ือใ
๓.๔ เพ่ือใ
๓.๕ เพ่ือใ
๓.๖ เพ่ือเ

ปา้หมาย/ผลผ
กองสวัสดิ

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธดํีาเนนิการ 
๖.๑ จัดเก็
๖.๒จําแนก
๖.๓ สรุปผ
๖.๔ เผยแ

ะยะเวลาดําเนิ
ปีงบประม

บประมาณดํา
งบประมา

รับผิดชอบโค
กองคลัง อ

ตัวชี้วัด/ผลลั
๑๐.๑ ปร
๑๐.๒ ผู้ป

กิจกรรม / ม
หตุผล 
รทุจริตคอร์รัป
ลงเจตคติของ
นตัวโดยไม่คํา
ช่ันทวีความรุ
รู้ในโรงเรียน 
ธ์กับเพ่ือนบ้าน

ปรับปรุงการดํ
ครัฐ พ.ศ. ๒๕
ใช้เป็นข้อมูลใน
ใช้เป็นข้อมูลใน
ให้ทราบปัญห
ใช้เป็นแนวทา
ป็นข้อมูลให้กั
ผลิต 
การ ร่วมกับ 
ร 
ริหารส่วนตําบ

ก็บข้อมูลในกา
กวิธีการจัดซือ้
ผลการจัดซื้อจั
แพรขอ้มูลให้ป
นนิการ 
มาณ ๒๕๖๓ 
เนินการ 
ณดําเนินการ 
รงการ 
องค์การบริหา
ัพธ ์
ะชาชนได้รับท
ฏิบัติงานมีข้อม

าตรการ: โคร

ปช่ัน เป็นปัญห
งคนในสังคม ไ
านึงถึงส่วนรว
นแรงมากย่ิง
ทั้งจากการทํา
นฯลฯ  

ดําเนินงานด้าน
๕๖๐ 
นการรายงาน
นการวางแผน
าและอุปสรรค
งในการปรับป
กับประชาชนส

กองสาธารณส

บลมะเกลือเก่

ารจัดซือ้จัดจ้า
อจัดจ้างและคดิ
จดัจ้าง และรา
ประชาชนได้รับ

 ๘๐,๐๐๐ บ

ารส่วนตําบลม

ทราบข้อมูลใน
มูลในการพัฒน

รงการเด็กไทย

หาสําคัญที่ก่อ
ไปสู่การยอมรั
ย  ซึ่งนับว่าเป็
ขึ้น การปลูก
ากิจกรรมระดั

นจัดซื้อ-จัดจา้

ผู้บริหาร 
นจัดซื้อจัดจ้าง
คในการปฏิบัติ
ปรุงประสิทธิภ
สามารถตรวจส

สุข  องค์การบ

า  

ง 
ดเป็นร้อยละขอ
ายงานผลการ
บทราบ 

บาท ตามข้อบั

มะเกลือเก่า  อ

นการบริหารงา
นาแผนและแน

๓๘

ลําดับที

ยโตไปไม่โกง 

อให้เกิดผลกระ
รับการคอร์รัป
ป็นค่านิยมที่เป็
กฝังทัศนคดีแล
ดับช้ันเรียน กิ

างให้เป็นไปตา

ของหน่วยงาน
ติงาน 
ภาพของการจั
สอบได้ 

บริหารสว่นตํา

องจํานวนโครง
จัดซื้อจดัจ้างป

ัญญัติงบประม

อําเภอสูงเนิน 

านของหน่วยง
นวทางการจัดซื้
 

ที่ ๑๑

ะทบต่อประเท
ปช่ัน นิยมยกย
ป็นอันตรายต่
ละค่านิยมที่ถู

กิจกรรมระดับ

ามพระราชบัญ

น 

ัดหาพัสดุ 

าบลมะเกลือเก

งการและร้อยล
ประจําปีงบปร

มาณรายจ่ายป

 จังหวัดนครร

งานด้วยความ
ซื้อจัดจ้างให้มีป

 

ทศในหลายด้า
ย่องความรํ่ารว
อสังคมไทยแ
ถูกต้องต้ังในวั
บโรงเรียน การ

ญญัติการจดัซือ้

ก่า  

ละของจํานวน
ระมาณ 

ประจําปี พ.ศ

ราชสีมา 

มโปร่งใสมปีระ
ประสิทธิภาพเกิ

านที่สําคัญที่สุ
วยและการแส
ละทําให้ปัญห
วัยเด็กโดยผ่า
รอบรม สั่งสอ

อจัดจ้างและ

นงบประมาณ 

. ๒๕๖๓ 

ะสิทธิภาพ 
กิดความคุ้มค่า

สุด
สง
หา
าน
อน

า 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

เป็นอ
หลักธ
ได้รับ
ให้กร
ถูกศา

ตําบล
พัฒน
พระพ
การส
เข้าอบ
เยือก
นําไปใ
๓. วัต
 
ความ
 
อย่าง
จริยธ
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

 
 

 

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
สภาพสังค

ยู่ของบุคคลใ
ธรรม คุณธรร
ผลกระทบจา
ะทําความผิด
าลตัดสินส่งเข้า

กองสวัสดิ
ลมะเกลือเกา
นาประเทศชา
พุทธศาสนา คุ
วดมนต์หมู่สร
บรมทักษะกา
เย็น รู้จักบาป
ใช้ชีวิตในสังค
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือใ
เข้าใจหลักธร

๓.๒ เพ่ือใ
ถูกต้อง เกิดค
รรม เพ่ือเป็น

ปา้หมาย/ผลผ
สภาเด็กแล

นทีดํ่าเนนิกา
ในเขตพ้ืน

ธดํีาเนนิการ 
๖.๑ นําเส
๖.๒ ประส
๖.๓ ดําเนิ
๖.๔ ประเ

กิจกรรม / ม

หตุผล/ที่มาขอ
คมไทยในปัจจ
นหน่วยงานต
รม จริยธรรมเ
กสภาพปัญห
ถึงขั้นถูกลงโท
ารับการฝึกอบ
ดิการและสภา
 มีความตระ
าติในอนาคต
คุณธรรม จริย
รรเสริญพระรั
รปฏิบัติหน้าที
ปบุญคุณโทษ
คมอย่างปกติสุ

ให้เด็กและเย
รรม และสามา
ให้เด็กและเยา
ความยุติธรรม
แบบอย่างที่ดี
ผลิต 
ละเยาวชนตําบ
ร 
ที่องค์การบรหิ

สนอโครงการต
สานงานกับโร
นินโครงการยุว
เมินผลการดํา

าตรการ:  โ

องโครงการ 
จุบัน  มีการแ
ตลอดถึงเด็กแล
เพ่ือใช้ในการ

หาดังกล่าวที่ทํ
ทษและถูกจับ
บรมในศูนย์ฝึก
าเด็กและเยาว
หนักถึงความ

ต และเพ่ือเป็
ธรรมที่เป็นแห
รัตนตรัยทําน
ที่ เป็นกิจกรรม
ษ รู้จักสิ่งใดค
สขุ 

าวชนได้ศึกษ
ารถนําหลักธร
าวชนตําบลมะ
ม  มีทัศนคติที
ีต่อไป  

บลมะเกลือเก่า

หารสว่นตําบล

ต่อผู้บริหารพิจ
งเรียนเป้าหม
วเกษตรเพ่ือให้
เนินการบริหา

ครงการเยาวช

ข่งขันด้านเศร
ละเยาวชนขา
ปฏิบัติหน้าที่
าให้ไม่เข้าใจ 
บกุมดําเนินคดี
กและอบรมเด็
วชน มีหน้าที่
มสําคัญของเด
ปนการสนองน
หล่งหล่อหลอ
องสรภัญญะแ
มที่ส่งเสริมปลู
ควรทํา ไม่ควร

ษา อบรม  น้อ
รรมคําสอนมา
ะเกลือเก่าได้เ
ที่ดี  ตระหนัก

า  

ลมะเกลือเก่า 

จารณา 
มาย 
ห้เด็กและเยาว
ารงาน 

๓๙

ลําดับที

ชนคุณธรรม 

รษฐกิจอย่างร
าดการอบรมสั
และการอยู่ร่ว
ขาดความรู้ ห
ดีส่งเข้าสู่สถาน
ด็กและเยาวชน
รับผิดชอบดูแ
ด็กและเยาวช
นโยบายของ
อมจิตใจ เห็นว
และการตอบ
ลกูฝังให้ เจ้าห
รทํา ปรับเปลี

อมนําหลักธรร
าประยุกต์ใช้ใน
เข้ารับการอบ
กในบทบาทห

วชนปฏิบัติตา

 

ที่ ๑๒

รุนแรงทําให้เ
สั่งสอนให้ควา
วมกันในสังคม
หลงทําในสิ่งที่
นพินิจและคุ้ม
น 
แลในการขับเ
ชนในตําบลซึ่
งรัฐบาล ตลอ
ว่าการปฏิบัติต
ปัญหาธรรม 

หน้าที่และเด็ก
ลี่ยนพฤติกรร

รมคําสอนทาง
นชีวิตประจําวั
รม ให้มีความ
หน้าที่และสร้า

มแนวพระราช

 

กิดผลกระทบ
มรู้ ความเข้าใ
ม  จึงทําให้เด็

ที่ไม่เหมาะสม 
มครองเด็กแล

เคลื่อนสภาเด็
ซึ่งจะเป็นกําลั
อดจนเห็นคว
ตามคุณธรรม
บรรยายธรรม
และเยาวชนมี
รมกลับเป็นค

งพระพุทธศา
วันได้ 
มรู้ เข้าใจในกา
างจิตสํานึกใน

ชดําริเศรษฐกิ

บต่อสภาวะกา
ใจในการศึกษ
ด็กและเยาวช
และในที่สุดท

ละเยาวชน แล

ด็กและเยาวช
ังสําคัญในกา
วามสําคัญขอ
 จริยธรรมแล
ม ตลอดถึงกา
มีจิตใจอ่อนโย
คนดีมีคุณธรร

สนา  มีความ

ารปฏิบัติหน้า
นคุณธรรมแล

กิจพอเพียง 

าร
ษา
ชน
ทํา
ละ

ชน
าร
อง
ละ
าร
ยน 
รม 

มรู้  

าที่
ละ



๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณดําเนินการ  ๕๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา อบรมหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีความรู้ ความ
เข้าใจหลักธรรม และสามารถนําหลักธรรมคําสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ๑๐.๒เด็กและเยาวชนตําบลมะเกลือเก่าได้รับการอบรม ทําให้มีความรู้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง เกิดความยุติธรรม  มีทัศนคติที่ดี  ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตสํานึกในคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิติที่ ๒ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ในกา
จัดกา
โดยเฉ
เช้ือชา
ความ
หลักเ
ถือว่า
ความ

แสดง
เว้นก
ประช
หน่วย
๓. วัต

ภายใน
 
องค์ก
คุณธร
แสดง

ดําเนิน
ความ

บริหา
๔. เป้
 
ตําบล

 

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
ด้วย องค์ก

รให้บริการส
ารตามหลักธร
ฉพาะหลักควา
าติ ภาษาอายุ
มเช่ือทางศาส
กณฑ์และวิธีก
ประชาชนเป็น
ซื่อสัตย์สุจริต

ดังน้ัน เพ่ือ
งขั้นตอนการใ
ารปฏิบัติหน้

ชาชน เพ่ือให้เ
ยงานมีความเป็
ตถุประสงค์ 

๓.๑. เพ่ือใ
นหน่วยงาน  

๓.๒ เพ่ือใ
การบริหารส่ว
รรม มีความโป
ไว้ 

๓.๓เพ่ือใ
นงานองค์การ
โปร่งใสในการ

๓.๔ เพ่ือ
ารส่วนตําบลม
ปา้หมาย/ผลผ

ผู้บริหาร ส
ลมะเกลือเก่า 

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
การบริหารส่ว
าธารณะ/บริ
รรมมาภิบาล (
ามโปร่งใส (Tr
ยุ ความพิการ 
นา การศึกษ
การบริหารกิจ
นศูนย์กลางที่
ตสามารถตรวจ
อให้หน่วยงาน
ให้บริการแก่ป
้าที่ในการให้
กิดความพึงพ
ป็นธรรมโปร่งใ

ให้ผู้บริหารแส
จากผู้มีส่วนได
ให้ผู้บริหาร 
วนตําบลมะเ
ปร่งใส ปราศ

ให้ผู้บริหารได
รบริหารส่วน
รดําเนินงาน  
เปิดช่องทางก
มะเกลือเก่า แล
ผลิต 
สมาชิกสภาอง

ตรการ   :ผูบ้ริ

วนตําบลมะเก
การประชาช
(Good Gov
ransparency
สภาพทางกา
า การฝึกอบร
จการบ้านเมือง
ี่จะได้รับการบ
จสอบได้ 
นมีการใช้ระบ
ประชาชนอย่า
้บริการ รวมถึ
อใจแก่ประชา
ใสย่ิงขึ้น 

สดงเจตจํานงใ
ด้เสีย  และจา
สมาชิกสภาอ
กลือเก่า ให้ค
จากการทุจริต

ด้แสดงนโยบ
ตําบลมะเกลื

การรับฟังคว
ละเป็นแนวทา

งค์การบริหาร

ริหารแสดงเจต

กลือเก่า ได้ให้ค
นให้เกิดขึ้นใน

vernance) ห
y) และหลักเส
ยภาพหรือสุข
รมและอ่ืนๆ ส
งที่ดี พ.ศ. ๒๕
บริการจากรัฐ

บบหรือเกณฑ์ที
างชัดเจน มีระ
ถึงการอํานว
าชนโดยทัดเที

ในการบริหาร
ากสาธารณชน
องค์การบริห
คํามั่นที่จะทํา
ต และพร้อมที

บายในการพั
อเก่าในการกํ

ามคิดเห็น แ
างในการปรบั

รส่วนตําบล พ

 
 
 

๔๑

ลําดับที

ตจํานงว่าจะบ

ความสําคัญใน
นพ้ืนที่มากที่
หรือหลักการบ
สมอภาค (Equ
ขภาพ สถานะ
สอดคล้องกับ
๕๔๖ ที่ได้กําห
ฐและการปฏิบั

ที่ชัดเจน องค์
ะบบการปอง
ยความสะดว
ทียมกันและไม

รงานหน่วยงาน
นภายนอกหน่ว
หารส่วนตําบล
าให้หน่วยงาน
ที่จะได้รับการ

พัฒนาองค์กร
กําหนดนโยบา

และข้อเสนอแ
บปรุงและพัฒน

นักงานส่วนตํ

 

ที่ ๑๓

บริหารงานด้วย

นการสร้างคว
สุด โดยนําแน
บริหารกิจการ
uity) โดยไม่แ
ะของบุคคล ฐ
บมาตรา ๘ แ
หนดให้ส่วนรา
บัติภารกิจของ

ค์การบริหารส่ว
กันหรือการต
วกและการตอ
ม่เลือกปฏิบัติ 

นด้วยความซ่ือ
วยงาน 
ล พนักงานส่
นดําเนินงานด
รตรวจสอบกา

รให้มีคุณธรร
ายในการพัฒน

แนะเก่ียวกับก
นาการให้บริก

ําบลและพนกั

 

ยความซื่อสัตย

วามเป็นธรรม/
นวทางตามห
รบ้านเมืองที่ดี
แบ่งแยกด้าน เ
านะทางเศรษ
ห่งพระราชก
าชการจะต้อง
งส่วนราชการ

วนตําบลมะเก
ตรวจสอบเพ่ือ
อบสนองควา
ซึ่งจะช่วยให้

อสัตย์สุจริตทั้

วนตําบลแล
ด้วยความซื่อ
ารปฏิบัติงานต

มและความโ
นาองค์กรให้มี

การปฏิบัติงา
ารประชาชน 

กงานจ้างองคก์

ย์สจุริต 

/ไม่เลือกปฏิบั
หลักการบริหา
ดีมาประยุกต์ใ
เพศ ถิ่นกําหน
ษฐกิจและสังค
ฤษฎีกาว่าด้ว
ดําเนินการโด
ต้องเป็นไปโด

กลือเก่า  มีกา
อป้องกันการล
ามต้องการขอ
การบริการขอ

ั้งจากเจ้าหน้า

ะพนักงานจ้า
อสัตย์ สุจริต 
ตามเจตจํานง

โปร่งใสในกา
มีคุณธรรมแล

นขององค์กา

การบริหารสว่

บัติ
าร
ใช้ 
นด 
คม 
วย
ดย
ดย

าร
ละ
อง
อง

าที่

าง
มี

งที่

าร
ละ

าร

วน



๕. พื้นที่ดําเนินการ 
ประชาชนตําบลมะเกลือเก่า และผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  

จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด  องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๓.๑. ประชาชนตําบลมะเกลือเก่า ได้ทราบเจตจํานงในการบริหารงาน ของผู้บริหาร  ข้าราชการ และ
พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  จากผู้มีส่วนได้เสียและจาก
สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
 ๓.๒ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมะเกลือเก่า ได้แสดงคํามั่นที่จะทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่แสดงไว้ให้ประชาชนได้รับทราบ 

๓.๓ผู้บริหารได้แสดงนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

แห่งช
การป้
การแ
พัฒน
ปลูกฝั
สุจริต
ชอบข
สร้างภ
และก
ประช
ชอบแ

นโยบ
การบ
๓. วัต

ส่วนตํ

เจตจาํ

มะเก
หน้าที
๔. เป้
 
๕. พื้น

จังหวั
 
 

 
 

 
๖. วิธี

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
พลเอกปร

ชาติเมื่อวันศุกร์
ป้องกันปราบป
แต่งต้ังและโยก
าระบบพิทักษ
ฝังค่านิยมคุณ
ตควบคู่กับการ
ของเจ้าหน้าที
ภาระแก่ประ
การขอรับบริก
ชาชนรวมทั้งป
และการมีผลป

องค์การบ
บายข้างต้นขอ
ริหารงานด้วย
ตถุประสงค์ 

๓.๑เพ่ือให
ตําบลมะเกลือ

๓.๒เพ่ือให
านงการบริหา

๓.๒เพ่ือป
ลือเก่าให้สาธ
ที่ทําการอบต.
ปา้หมาย/ผลผ

ผู้บริหาร  
นที่ดําเนินกา

ประชาชน
ัดนครราชสีม

ธดํีาเนินการ 

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
ระยุทธ์จันทร์
ร์ที่๑๒กันยายน
ปรามการทุจริ
กย้ายบุคลากร
ษ์คุณธรรมมาใ
ณธรรมจริยธร
รบริหารจัดกา
ที่ของรัฐทุกระ
ชาชนเกินคว
การจากภาคร
รับปรุงและจั

ประโยชน์ทับซ้
บริหารส่วนตํา
งรัฐบาลไปสู่ก
ยความสุจริตเพ

ห้องค์การบริห
เก่า โดยประก
ห้บุคลากรของ
ารงานด้วยควา
ประชาสัมพันธ์
ธารณชนได้รับ
การลงเว็บไซต
ผลิต 
พนักงานส่วน
ร 
นตําบลมะเกลื
า 

ตรการ   :มาต

ร์โอชานายกรั
น๒๕๕๗ในนโ
ริตและประพฤ
รภาครัฐวางม
ใช้ในการบริห
รมและจิตสา
ารภาครัฐที่มีป
ะดับอย่างเคร่
รหรือเปิดช่อ
รัฐซึ่งมีขั้นตอ
ัดให้มีกฎหมา
ซ้อนในภาครัฐ
าบลมะเกลือเ
การปฏิบัติอย่
พ่ือให้บุคลาก

หารสว่นตําบล
กาศแสดง“แส
งองค์การบริห
ามสุจริตของอ
ธ์ประกาศเจต
บทราบถึงเจต
ต์ของอบต. 

นตําบลและพน

ลือเก่า และผู้รั

ตรการสร้างคว

รัฐมนตรีได้กํ
โยบายด้านการ
ฤติมิชอบในภ
าตรการป้องก
หารงานบุคคล
นึกในการรัก
ประสิทธิภาพ
งครัดยกเลิกห
งโอกาสการท

อนยืดยาวใช้เว
ายเพ่ือให้ครอบ
ฐทุกระดับโดย
ก่า ตระหนักถึ
างจริงจังองค์
รขององค์การ

ลมะเกลือเก่ากํ
สดงเจตจํานงก
หารส่วนตําบล
องค์การบริหา
จํานงการบริห

ตจํานงของหน

นักงานจ้างอง

รับบริการจาก

๔๓

ลําดับที

วามโปร่งใสใน

าหนดนโยบา
รส่งเสริมการบ
าครัฐประการ
กันการแทรก
ลของเจ้าหน้า
ษาศักด์ิศรีขอ

พเพ่ือป้องกันแ
หรือแก้ไขกฎ
ทุจริตเช่นระเ
วลานานซ้ําซ้
บคลุมการป้อ
ถือว่าเรื่องน้ีเป็
ถึงความสําคัญ
การบริหารส่ว
รบริหารส่วนตํ

กําหนดนโยบา
การบริหารงาน
  ได้สํานึกตระ
รส่วนตําบลม
หารงานด้วยค
น่วยงานในช่อ

ค์การบริหารส

กองค์การบริห

 

ที่ ๑๔

นการบริหารงา

ายของรัฐบาล
บริหารราชการ
รหน่ึงคือการเ
แซงจากนักกา
ที่ฝ่ายต่างๆใช
องความเป็นข้
และปราบปรา
หมายระเบีย
เบียบการจัดซื้
้อนและเสียค
งกันและปรา
ป็นวาระสําคัญ
ญในเรื่องน้ีแล
วนตําบลมะเก
ตําบลมะเกลือ

ายในการบริห
นด้วยความสจุ
ะหนักและยึด
ะเกลือเก่า 

ความสุจริตขอ
งทางต่างๆได้

ส่วนตําบลมะเ

หารส่วนตําบล

 

านบุคคล 

ลที่แถลงต่อส
รแผ่นดินที่มีธร
เสริมสร้างระบ
ารเมืองและส
ช้มาตรการทา
ข้าราชการแล
ามการทุจริตแ
บข้อบังคับต่า
ซื้อจัดจ้างการ
ค่าใช้จ่ายทั้งข
บปรามการทุ
ญเร่งด่วนแห่ง
ละเห็นว่าจะต้
กลือเก่าจึงปร
เก่ายึดถือปฏิบ

ารงานขององ
จริต”  
ดถือปฏิบัติตาม

ององค์การบริ
ด้แก่ติดบอร์ดป

เกลือเก่า 

ลมะเกลือเก่า 

สภานิติบัญญั
รรมาภิบาลแล
บบคุณธรรมใ
ส่งเสริมให้มีกา
างกฎหมายกา
ะความซื่อสัต
และประพฤติ
างๆที่ไม่จําเป็
รอนุญาตอนุมั
ของภาครัฐแล
จริตประพฤติ
ชาติ 
ต้องมีการแปล
ะกาศเจตจําน
บัติ 

ค์การบริหาร

มประกาศ

ริหารส่วนตําบ
ประชาสัมพัน

 อําเภอสูงเนิ

ญัติ
ละ
ใน
าร
าร
ตย์
ติมิ
ปน
มัติ
ละ
ติมิ

ลง
นง

บล
นธ์

นิน  



จัดทําประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต”เจตนารมณ์การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริต  ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด  องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่ากําหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมะเกลือเก่าและประกาศ “แสดงเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  

๑๐.๒บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า มีความตระหนักและยึดถือปฏิบัติตามประกาศ
เจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

๑๐.๒ประชาชนรับทราบประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
มะเกลือเก่าในช่องทางต่างๆได้แก่ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทําการอบต.ลงเว็บไซต์ของอบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 
 



 
๑. ชือ่

 

๒. หล

เป็นก
๒๕๖๔
เป็นม
ภาครั
หน่วย
ประก
ประเมิ
ตามที
ชาติว
บริหา
หน่วย
หน่วย
หน่วย
หน่วย
ของห
ในกา
การส่ื
ซึ่งมีแ
ตระห
ภาครั
ความ
ปฏิบัติ
เป็นต้
 
 
 
 
 
 

 

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
ด้วยปัจจบัุ

กลยุทธ์ที่สําคัญ
๔) ซึ่งถือเป็น

มาตรการป้องก
รัฐได้รับทราบถึ
ยงานภาครัฐ 
กอบมติคณะรัฐ
มินคุณธรรมแ
ที่สํานักงาน ป
ว่าด้วยการป้อ
ารงานและนํา
ยงาน และกา
ยงานภาครัฐ 
ยงานภาครัฐ 
ยงานให้มีคุณธ
หน่วยงานภาค
รปฏิบัติงาน  
อสารภายในห

แนวทางปฏิบัติ
หนักและให้คว
รัฐ โดยวิธีการ/
มสําคัญกับกา
ติตามนโยบาย
้น ค่านิยมร่วม

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
บันการประเมนิ
ญของยุทธศา
การยกระดับใ
กันการทุจริตใ
ถึงข้อบกพร่อง
และนํามาปรั
ัฐมนตรีเมื่อวัน
และความโปร่ง
.ป.ช. เสนอ ดั
องกันและปร
าหน่วยงานด้ว
ารกําหนดโยบ
กําหนดนโยบ
เพ่ือให้ผู้บริห
ธรรมและควา
ครัฐ ๖ ด้าน คื
๔) ด้านวัฒน
หน่วยงาน เพ่ื
ติ ดังน้ี ๑) สื่อ
วามสําคัญถึงก
/ช่องทางการ
รเปิดโอกาสใ
ย ๕ ด้านเช่น 
มขององค์กร 

ตรการ   :มาต
ส
โ

นคุณธรรมแล
สตร์ชาติว่าด้ว
ให้การประเมิ
ในเชิงรุกที่หน
งต่าง ๆ ที่สะท
ับปรุงพัฒนาห
นที่ ๕ มกราค
งใสในการดําเ
ดังน้ันจึงให้คว
ราบปรามกา
วยความซื่อสัต
บายในการพัฒ
บายในการพัฒ
หาร ข้าราชก
ามโปร่งใสตาม
อ ๑) ด้านคว

นธรรมคุณธรร
พ่ือถ่ายทอดนโ
อสารประชาส
การปฏิบัติงาน
สื่อสาร เช่น ห
ให้มีการส่ือส
หนังสือแสดง

ตรการ/ กลไก/
สามารถเสนอค
ปร่งใส 

ละความโปร่งใ
วยการป้องกัน
นคุณธรรมแล

น่วยงานภาครัฐ
ท้อนจากเคร่ือ
หน่วยงานภา
คม ๒๕๕๙ เห็
เนินงานของห
ามสําคัญกับม
รทุจริต พ.ศ
ตย์สุจริตทั้งต่อ
ฒนาองค์กรใ
ฒนาองค์กรใ
ารและพนักง
มแนวทางการ
ามโปร่งใส  ๒
รมในองค์กร  
โยบายดังกล่า
สัมพันธ์ในกา
นตามหลักคุณธ
หนังสือสั่งการ
ารสองทาง โ
งความคิดเห็น

๔๕

ลําดับที

/การรวมกลุ่มเ
ความเห็นต่อผู้

ใสในการดําเนิ
นและปราบป
ละความโปร่งใ
ัฐทั่วประเทศจ
องมือที่ใช้ในกา
ครัฐให้มีความ
นชอบให้หน่ว

หน่วยงานภาค
มาตรการป้อง
ศ. ๒๕๖๐–๒๕
อเจ้าหน้าที่ภา
ห้มีคุณธรรม
ให้มีคุณธรรม
งานจ้างของอ
รประเมินคุณ
๒) ด้านความรั
๕) ด้านคุณธ
วข้างต้น ให้ผู้
รถ่ายทอดนโ
ธรรมและควา
ร การปิดประก
ดยการรับฟัง

น การแสดงคว

๕ 

ที่ ๑๕

เพ่ือประชุมขอ
ผูบ้ริหารเพ่ือให

นินงานของหน
รามการทุจริ
ใสในการดําเนิ
จะต้องดําเนิน
ารประเมินคณุ
มโปร่งใส เป็น
วยงานภาครัฐ
ครัฐ ในปีงบปร
งกันและต่อต้า
๕๖๔ด้วยกา
ายในหน่วยงา
และความโป
และความโป
องค์การบริหา
ธรรมและควา
รับผิด  ๓) ด้า
รรมการทํางา
ผู้บริหารและพ
ยบายให้ผู้บริ
ามโปร่งใสในก
กาศ ประกาศ
งความคิดเห็น
วามคิดเห็นใน

 

องเจ้าหน้าที่ใน
ห้เกิดการบริห

น่วยงานภาครัฐ
ต ระยะที่ ๓ 
นินงานของหน
นการโดยมุ่งหว
ณธรรมและคว
นธรรม ปลอด
ทุกหน่วยงาน
ระมาณ พ.ศ.๒
านการทุจริตต
รประกาศเจ
านและสาธาร
ร่งใสในการด

ปร่งใสในการด
ารส่วนตําบล
ามโปร่งใสใน
านความปลอด
านในหน่วยงา
พนักงานทราบ
ริหารและพนัก
การดําเนินงาน
ศทางเว็บไซต์ 
น ข้อเสนอแน
นที่ประชุมผู้บริ

นหน่วยงาน 
หารที่มีความ 

ฐ ได้ถูกกําหน
(พ.ศ. ๒๕๖๐
น่วยงานภาครั
วังให้หน่วยงา
วามโปร่งใสขอ
ดจากการทุจริ
นเข้าร่วมรับกา
๒๕๖๓–๒๕๖
ตามยุทธศาสต
ตจํานงในกา
รณชนภายนอ
ดําเนินงานขอ
ดําเนินงานขอ
  มุ่งมั่นพัฒน
การดําเนินงา
ดจากการทุจริ
านและ ๖) ด้า
บและถือปฏิบั
กงานเกิดควา
นของหน่วยงา
เป็นต้น  ๒) ใ
นะเก่ียวกับกา
ริหาร/พนักงา

นด
๐– 
รัฐ 
าน
อง
ริต 
าร
๖๖
ตร์
าร
อก
อง
อง
นา
าน
ริต
าน
บัติ 
าม
าน
ให้
าร
าน 



๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ

ตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น   

๓.๒ ให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย ๕ ด้านเช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น ค่านิยมร่วมขององค์กร 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีดําเนนิการ 
 จัดให้มีการประชุม หารือ ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ทําให้เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความ
ตระหนักและให้ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น   

๑๐.๒ เกิดการให้มีการส่ือสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น ค่านิยม
ร่วมขององค์กร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๔๖ 
 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล

บริหา
มีควา
การทุ
๓. วัต

ภาครั
ภาครั
หน้าที
๔. เป้
 
๕. พื้น

๖. วิธี

พัสดุต
๗. ระ

๘. งบ
 
๙. ผูร้ั

๑๐. ต

บริหา
ปฏิบัติ

อโครงการ / กิ
   

ลักการและเห
การบริหา

ารงานของราช
มโปร่งใสต้อง
ุจริตและประ
ตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพ
รัฐเพ่ือส่งเสริม
รัฐให้มีความเข้
ที่โดยมิชอบใน
ปา้หมาย/ผลผ

ประชาชน
นที่ดําเนินกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนินการ 

เผยแพร่ข้
ต่างๆรวมถึงกา
ะยะเวลาดําเนิ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

กองคลัง  
ตัวชี้วัด/ผลลั

ประชาชน
ารงานขององค
ติงาน 

กิจกรรม / มาต
   ทรัพย์สินข

หตุผล 
ารงานราชกา
ชการส่วนท้อง
งใช้ประชาชนไ
พฤติมิชอบเพื

พร่ข้อมูลข่าว
มบทบาทการมี
ข้มแข็งเพ่ือให้
นภาครัฐ 
ผลิต 
นในพ้ืนที่ตําบล
ร 
ริหารส่วนตําบ

อมูลข่าวสารเ
ารประชาสัมพ
นนิการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณ 
รงการ 
องค์การบริหา
ัพธ ์
นได้รับทราบ
ค์การบริหารส่

ตรการ   :มาต
ขององค์การบ

ารในปัจจุบันภ
งถิ่นในด้านต่า
ได้รับทราบข้อ
พ่ือให้เกิดประโ

สารในการปฏ
มีส่วนร่วมของ
ห้มีระบบและก

ลมะเกลือเก่า 

บลมะเกลือเก่

เก่ียวกับงบปร
พันธ์เก่ียวกับก

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ารส่วนตําบลม

บข้อมูลข่าวส
สว่นตําบลมะเก

ตรการการเผย
บริหารส่วนตําบ

ภาคประชาช
งๆการบริหาร
อมูลข่าวสารใน
โยชน์สูงสุดแก

ฏิบัติงานให้ป
งภาคประชาช
กลไกในการป้

และผู้มาติดต

า  อําเภอสูงเ

ระมาณรายกา
การชําระภาษี

มะเกลือเก่า  

ารที่สําคัญข
กลือเก่าทําให้

 
 
 
 

๔๗
 

ลําดับที

ยแพร่ข้อมูลข่า
บลและการรับ

ชนได้เข้ามามี
รงานราชการส
นการดาเนินกิ
ก่ภาครัฐและภ

ระชาชนได้รับ
ชนในการติดต
ป้องกันและตร

ต่อขอรับบริกา

เนิน  จังหวัดน

รบัญชีรับจ่าย
ษท้องถิ่นและก

อําเภอสูงเนิน

องทางราชก
ห้ลดการทุจริต

 

ที่ ๑๖

าวสารด้านการ
บเรื่องร้องเรีย

ส่วนร่วมและ
ส่วนท้องถิ่นต้
กิจกรรมต่างๆ
ภาคประชาชน

บรู้เพ่ือประชา
ามตรวจสอบ

รวจสอบมิให้เกิ

ารองค์การบริห

นครราชสีมา 

ยเงินประจําปีแ
ารรับเรื่องร้อ

น  จังหวัดนคร

ารประชาชน
และประพฤติ

 

รเงินการคลังพ
นเกี่ยวกับการ

ะมีบทบาทอย
้องสามารถตร

ๆเพ่ือเป็นการป้
น 

าสัมพันธ์การ
การทุจริตปร
กิดการทุจริตห

หารส่วนตําบล

และการจัดซือ้
งเรียนทางด้า

รราชสีมา 

นมีโอกาสได้ต
ติมิชอบมีความ

พัสดุและ 
รเงินการคลัง 

ย่างมากในกา
รวจสอบได้ต้อ
ป้องกันมิให้เกิ

ปฏิบัติงานขอ
ะพฤติมิชอบใ
หรือการปฏิบั

ลมะเกลือเก่า 

อจัดจ้างจัดหา
นการเงิน 

ตรวจสอบกา
มโปร่งใสในกา

าร
อง
กิด

อง
ใน
บัติ

า

าร
าร



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

อนุญา
จะเป็
โปร่งใ
ทราบ
๓. วัต

หลักเ

๔. เป้
 
๕. พื้น

๖. วิธี

ความ
๗. ระ

๘. งบ
 
๙. ผูร้ั

๑๐. ต

เน่ืองจ
ประก

หน่วย

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
หลักการข

าตของทางรา
นการลดต้นท
ใสในการปฏิบ
บเพ่ือเป้าหมาย
ตถุประสงค์ 

๓.๑เพ่ือเป็
กณฑ์วิธีการข้ั

๓.๒เพ่ือล
๓.๓เพ่ือยก
๓.๔เพ่ือสร

ปา้หมาย/ผลผ
ประชาชน

นที่ดําเนินกา
องค์การบ ิ

ธดํีาเนินการ 
การจัดทํา

สอดคล้องกบั
ะยะเวลาดําเนิ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

สํานักปลดั
ตัวชี้วัด/ผลลั

๓.๑ประช
จากได้รับทรา
กอบคําขอสถาน

๓.๒ประช
ยงานภาครัฐแ

๓.๓เพ่ือสร

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
ของการจัดทําค
ชการพ.ศ.๒๕
ทุนของประช
บัติราชการโด
ยอันเป็นหัวใจ

ป็นการอํานวย
ั้นตอนระยะเว
ดต้นทุนในกา
กระดับการพัฒน
ร้างความโปร่ง
ผลิต 
นในพ้ืนที่ตําบล
ร 
ริหารส่วนตําบ

ร่างคู่มือประช
บสถานการณ์ปั
นนิการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณ 
รงการ 
ด  องค์การบริ
ัพธ ์

ชาชนในตําบล
บข้อมูลที่ชัดเ
นที่ให้บริการ 
ชาชนสามารถ
ละเพ่ิมขีดควา
ร้างความโปร่ง

ตรการ   :มาต

คู่มือสําหรับป
๕๕๘ได้นําหลัก
ชาชนและเพ่ิม
ดยการลดการ
จสําคัญคือการ

ความสะดวกใ
วลาค่าใช้จ่ายเอ
รมาติดต่อขอ
นาการให้บริกา
งใสในการปฏิ

ลมะเกลือเก่า 

บลมะเกลือเก่

ชาชนเสนอผูบ้
ปัจจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ริหารสว่นตําบ

มะเกลือเก่า แ
เจนเก่ียวกับหล

ลดต้นทุนในก
ามสามารถใน
งใสในการปฏิ

ตรการจัดทําคู่

ระชาชนตามพ
กการของการ
มประสิทธิภา
รใช้ดุลยพินิจข
รอํานวยความ

ในการติดต่อข
อกสารหรือหล
รับบริการของ
ารของหน่วยงาน
ฏิบัติงานของห

และผู้มาติดต

า  อําเภอสูงเ

บริหารและดํา

บลมะเกลือเก่า

และประชาชน
ลักเกณฑ์วิธีก

การมาติดต่อข
นการแข่งขันขอ
ฏิบัติงานของห

 
๔๘

 

ลําดับที

มือประชาชน

พระราชบัญญั
รบริหารกิจกา
าพในการให้บ
ของเจ้าหน้าที
มสะดวกให้แก่

อรับบริการขอ
ลักฐานที่ใช้ปร
งประชาชน 
นภาครัฐและเพ่ิม
น่วยงานของรั

ต่อขอรับบริกา

เนิน  จังหวัดน

าเนินการปรับป

า  อําเภอสูงเนิ

นที่ต้องการมา
ารขั้นตอนระย

ขอรับบริการเ
องประเทศ 
น่วยงานของรั

 

ที่ ๑๗

 

ญัติการอํานวย
รบ้านเมืองที่ดี
บริการของภา
ที่เปิดเผยขั้นต
ประชาชน 

องประชาชนโ
ระกอบคําขอส

มขีดความสามา
รัฐ 

ารองค์การบริห

นครราชสีมา 

ปรุง ขั้นตอนแ

นิน  จังหวัดนค

าติดต่อได้ควา
ยะเวลาค่าใช้จ

ป็นยกระดับก

รัฐ 

 

ความสะดวกใ
ดีมาเป็นหลักก
าครัฐการสร้า
ตอนระยะเวล

โดยให้ข้อมูลที่
สถานที่ให้บริกา

ารถในการแข่งขั

หารส่วนตําบล

และการให้บริ

ครราชสีมา 

มสะดวกในกา
จ่ายเอกสารหรื

การพัฒนาการ

ในการพิจารณ
การสําคัญไม่ว
างให้เกิดควา
ลาให้ประชาช

ชัดเจนเกี่ยวกั
าร 

ขันของประเทศ 

ลมะเกลือเก่า 

รการเพ่ือให้มี

ารขอรับบริกา
รือหลักฐานที่ใ

รให้บริการขอ

ณา
ว่า
าม
ชน

กับ

าร
ใช้

อง



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ปกคร
ลดขัน้
การรับ
ต้องก
จัดกา

ผลสัม
ความ
กระบ
กรอบ
บริหา
๓. วัต
 
 
 
 
๔. เป้
 
๕. พื้น

๖. วิธี

ให้ปร
๗. ระ

๘. งบ
 
๙. ผูร้ั

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
พระราชก

รองส่วนท้องถิน่
นตอนการปฏิบ
ับฟังและสํารว
การของประช
ารที่ดีเป็นประ

เพ่ือให้กา
มฤทธ์ิต่อภารกิ
ต้องการของป

บวนการทํางาน
บแนวทางการ
ารส่วนตําบลต
ตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือ
๓.๒เพ่ืออํา
๓.๓  เพ่ือ
๓.๔เพ่ือป

ปา้หมาย/ผลผ
ประชาชน

นที่ดําเนินกา
องค์การบ ิ

ธดํีาเนินการ 
สํารวจ ปรั

ะชาชนทราบ
ะยะเวลาดําเนิ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

สํานักปลดั
 
 

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
ฤษฎีกาว่าด้ว
น  จัดทําหลกั
บัติงาน  การอ
วจความคิดเห็
ชาชนมากที่สุ
จําปีทุกปีและ
รประเมินด้า
กิจขององค์กร
ประชาชนได้อ
นหรือลดขั้นต
รพัฒนาการบ
ตามกฎหมายเ

ลดขัน้ตอนใน
านวยความสะ
รับฟังและสําร
รับปรุงและเพิ
ผลิต 
นในพ้ืนที่ตําบล
ร 
ริหารส่วนตําบ

รับปรุง และพั
  โดยปิดประ
นนิการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณ 
รงการ 
ด และส่วนราช

ตรการ   :มาต

วยหลักการบริ
กเกณฑ์การบริ
อํานวยความส
ห็นของประชา
ด  ประกอบก
ะได้ดําเนินการ
นบริหารจัดก
 มีประสิทธิภา
ย่างแท้จริง  อ
อนการทํางาน

บริหารจัดการ
ป็นสําคัญ 

นการปฏิบัติงา
ะดวกและตอบ
รวจความคิดเ
พ่ิมประสิทธิภา

ลมะเกลือเก่า 

บลมะเกลือเก่

พัฒนา กระบว
กาศหน้าที่ทาํ

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ชการในองค์ก

ตรการลดขั้นตอ

ริหารจัดการบ้
หารกิจการบ้า
สะดวกและตอ
าชนผู้รับบริกา
กับมีการตรว
รตามโครงการ
การเป็นไปด้ว
าพและความค
องค์การบริหา
นหรือการบริก
ที่ดีขององค์ก

นการบริการป
บสนองความต
เห็นของประช
าพในการให้บ

และผู้มาติดต

า  อําเภอสูงเ

นการขั้นตอน
าการองค์การบ

การบริหารส่วน

๔๙

ลําดับที

อนและระยะเว

บ้านเมืองที่ดี  
านเมืองที่ดี  โด
อบสนองความ
าร  เพ่ือปรับป
จประเมินอง
รดังกล่าวอย่า
วยความเรียบ
คุ้มค่า  สามาร
ารส่วนตําบลม
การ เพ่ือตอบ
กรปกครองส่ว

ประชาชน 
ต้องการของป
ชาชนผู้รับบริก
บริการประชาช

ต่อขอรับบริกา

เนิน  จังหวัดน

นการให้บริการ
บริหารส่วนตํา

นตําบลมะเกลื

 

ที่ ๑๘

วลาการปฏิบัติ

พ.ศ.๒๕๔๖ ม
ดยอย่างน้อยต้
มต้องการของป
ปรุงการบริหา
ค์กรปกครอง
งต่อเน่ืองทุกปี

บร้อยเกิดประ
รถลดขั้นตอนก
มะเกลือเก่า จึ
สนองความต้
วนท้องถิ่นแล

ประชาชน 
การ 
ชน 

ารองค์การบริห

นครราชสีมา 

รประชาชน แ
าบลและการป

ลอืเก่า   

 

ติราชการ 

มาตรา ๕๒กํา
ต้องมีหลักเกณ
ประชาชน  ต
ารงานให้สอด
งส่วนท้องถิ่น
ปีน้ัน 
ะโยชน์สุขต่อป
การปฏิบัติงาน
จึงได้จัดทําโคร
้องการของปร
ะอํานาจหน้า

หารส่วนตําบล

และประกาศป
ประชาสัมพันธ์

าหนดให้องค์ก
ณฑ์เก่ียวกับกา
ลอดจนจัดให้

ดคล้องกับควา
ที่มีการบริหา

ประชาชน เกิ
นและตอบสนอ
รงการปรับปร
ระชาชนโดยยึ
าที่ขององค์กา

ลมะเกลือเก่า 

ระชาสัมพันธ์
ธ์ทางสื่อต่างๆ 

กร
าร
ห้มี
าม
าร

กิด
อง
รุง
ยึด
าร

ธ์



 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๓.๑องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  สามารถลดข้ันตอน และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
การบริการประชาชน 
 ๓.๓องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้รับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 



 

๑. ชือ่
 
 

๒. หล

ช่วยเพิ
ของคว
ดําเนิน

ราชกา
ภารกิจ
ความต
๓. วัต

กฎหม
๔. เป้

บริหา
๕. พื้น

๖. วิธี

รองป

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

ความ
 

อโครงการ / กิ
  

ลักการและเห
การมอบหม

พ่ิมประสิทธิภา
วามรับผิดชอบ
นการเรื่องน้ันเป็

ดังน้ัน การ
ารต้องเป็นไปเพื
จแห่งรัฐ การล
ต้องการของปร
ตถุประสงค ์

เพ่ือให้การ
มายกําหนดให้
ปา้หมาย 

คณะผู้บรหิ
ารส่วนตําบลม
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธกีารดําเนินก

๖.๑ จัดทํา
ลัด หรือหัวห

๖.๒ ดําเนิ
๖.๓ สําเน

ะยะเวลาดําเนิ
ประจําปีง

บประมาณดํา
ไม่ใช้งบปร

รับผิดชอบโค
ส่วนราชก

ตัวชี้วัด/ผลลั
การบริหา

สะดวกและก

กิจกรรม / มาต
 

หตุผล 
มายอํานาจหน้
พของการปฏิบั

บที่มอบหมายให้
ป็นอย่างดี ด้วย
รดําเนินการขอ
พ่ือประโยชน์สุ
ลดขั้นตอนการป
ระชาชน แต่ทั้งน

รบริหารราชก
ห้เป็นไปอย่างมี

หารขององคก์
มะเกลือเก่า  
ร 
ริหารส่วนตําบ

การ 
าบันทึกเสนอ
น้าส่วนราชกา

นินการออกคํา
นาคําสั่งฯ แจ้งค
นนิการ 
บประมาณพ.
เนินการ 
ระมาณดําเนิน
รงการ 
าร องค์การบ
ัพธ ์
รราชการ/กา
ารให้บริการข

ตรการ   : ม
 ป

้าที่ให้กับผู้ใต้บ
บัติงานให้เกิดคว
ห้ผู้ใต้บังคับบัญ
ยความรอบคอบ
องหน่วยงานต้
ขของประชาชน
ปฏิบัติงาน การ
น้ีต้องมีผู้รับผิด

การขององค์กา
มีประสิทธิภาพ

การบริหารส่วน

บลมะเกลือเก่

เพ่ือพิจารณาข
าร เพ่ือลดขั้น
สั่งฯ 
คณะผู้บริหาร 

ศ. ๒๕๖๓ 

นการ 

ริหารส่วนตําบ

รดําเนินงาน ก
ของประชาชน

 
มาตรการ การ
ปฏิบัติราชการ

บังคับบัญชาใน
วามคล่องตัว ร
ญชาจะพิจารณ
และเหมาะสมเพ
้องมีการปรับใ
น เกิดผลสัมฤท
รกระจายอํานา
ดชอบต่อผลขอ

ารบริหารส่วน
พรวดเร็วและ

นตําบลมะเกลื

า อําเภอสูงเนิ

ขออนุมัติ อนุ
ตอนการปฏิบั

ปลัด รองปลัด

บลมะเกลือเก่

การปฏิบัติงาน
น/ บริการสาธ

 

๕๑

ลําดับที

รมอบอํานาจอ
ร 

นการบริหารงาน
รวดเร็ว ซึ่งการพิ
าถึงความสําคัญ
พ่ือให้การบริหา
ให้เข้ากับสภาพ
ทธ์ิต่อภารกิจข
าจการตัดสินใจ
องงานซึ่งเป็นหล

นตําบลมะเกลื
เกิดประโยชน

ลอืเก่า ปลัด ร

นิน  จังหวัดนค

ญาต สั่งการ 
บัติราชการ 

ด หรือหัวหน้า

ก่าทุกส่วน 

นเกิดความคล
ารณะได้อย่าง

 

ที่ ๑๙

อนุมัติ อนุญาต

นในด้านต่างๆภ
พิจารณาเลือก/
ญคุณสมบัติ ค
ารงานก่อให้เกิด
พสังคมและทัน
ของรัฐ ความมีป
จ การอํานวยคว
ลักการบริหารกิ

อเก่า ภายใต้ก
น์สูงสุดแก่ราช

รองปลัดหรือหั

ครราชสีมา 

แต่งต้ัง มอบห

ส่วนราชการทุ

ล่องตัวและรวด
งมีประสิทธิภา

 

ต สัง่การ เพ่ือ

ภายในองค์กรนั
/มอบหมายภาร
ความรู้ ความสา
ดประโยชน์สูงส
นต่อสถานการ
ประสิทธิภาพค
วามสะดวก แล
กิจการบ้านเมือ

กรอบอํานาจห
ชการ 

หัวหน้าส่วนรา

หมาย คณะผู้บ

ทกุส่วน ที่ได้รับ

ดเร็ว ตลอดจน
าพ 

อลดขั้นตอนกา

น้ันก็เพ่ือเป็นกา
รกิจและขอบข่า
ามารถในการที่จ
สุดแก่ราชการ 
รณ์ที่การบริหา
ความคุ้มค่าในเชิ
ละการตอบสนอ
องที่ดี 

หน้าที่ตามที่

าชการองค์การ

บริหารปลัด 

บมอบหมาย 

นการอํานวย 

าร 

าร
าย
จะ

าร
ชิง
อง

ร



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

เก่ียวก
อํานา
เรื่องต
ต่างๆ 
 
ปลัดอ
๓. วัต

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

องคก์
๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

 
 
 

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
ตามพระร

กับอํานาจหน้
จหน้าที่ของน
ต่างๆก็อาจทํา
 ที่อาจเกิดขึน้

จึงได้กําหน
องค์การบริหา
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให
๓.๒ เพ่ือใ

ปา้หมาย/ผลผ
มีการมอบ

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธกีารดําเนินก
๖.๑ รวบร
๖.๒ ออกค

การบริหารส่วน
ะยะเวลาดําเนิ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

ส่วนราชก
ตัวชี้วัด/ผลลั

๓.๑ เพ่ือให
๓.๒ เพ่ือใ

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
ราชบัญญัติสภ
้าที่ของนายก

นายกองค์การบ
ให้เกิดช่องว่า

น ในองค์การบ
นดมาตรการใ
รส่วนตําบล  

ห้การใช้ดุลยพิ
ให้เป็นการปอ
ผลิต 
บอํานาจของน
ร 
ริหารส่วนตําบ

การ 
รวมภารกิจทีอ่
คํา สัง่มอบหม
นตําบลปฏิบัติ
นนิการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณดําเนิน
รงการ 
ารภายในองค์
ัพธ ์
ห้การใช้ดุลยพิ
ให้เป็นการปอ

ตรการ   :มาต

าตําบลและอ
เทศมนตรีไว้ห
บริหารส่วนตํา
งในการประพ

บริหารส่วนตํา
ให้การมอบอํา
ได้ปฏิบัติราช

พินิจต่างๆของฝ่
งกันการทุจริต

นายกองค์การบ

บลมะเกลือเก่

อยู่ในอํานาจข
มายหน้าที่ของ
ติราชการแทน

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโครงการ 

ค์การบริหารส่

พินิจต่างๆของฝ่
งกันการทุจริต

 

ตรการมอบอํา

งค์การบริหาร
หลายเรื่องหลา
าบลเอาไว้ กา
พฤติมิชอบในข
บลมะเกลือเก

านาจของนาย
ชการแทนนาย

ฝา่ยบริหารเป็น
ตคอร์รปัช่ันขอ

บริหารส่วนตํา

า  

องนายกองคก์
งนายกองค์กา
 

วนตําบลมะเก

ฝา่ยบริหารเป็น
ตคอร์รปัช่ันขอ

 
 
 

๕๒

ลําดับที่

นาจของนายก

รส่วนตําบล พ
ายประการ รว
ารที่นายกองค์
ขั้นตอนต่างๆ 
ก่า  
กองค์การบริห
กองค์การบริห

นไปโดยรอบคอ
องเจ้าหน้าที่ 

าบล 

การบริหารสว่
ารบริหารส่วน

กลือเก่า  

นไปโดยรอบคอ
องเจ้าหน้าที่ 

 

ที่  ๒๐

กองค์การบริห

พ.ศ.๒๔๓๗ แล
วมทั้งกฎหมาย
์การบริหารสว่
เกิดขึ้นได้ดังน

หารส่วนตําบล
หารส่วนตําบล

อบ ตามหลักกา

วนตําบล เสนอ
ตําบล  ให้รอง

อบ ตามหลักกา

 

หารส่วนตําบล

ละแก้ไขเพ่ิมเติ
ยอ่ืนอีกหลาย
วนตําบล  จะ
น้ัน เพ่ือเป็นก

ลให้รองนายก
ล 

ารบริหารกิจกา

อต่อนายกพิจ
งนายก ปลัดแ

ารบริหารกิจกา

ล 

ติม ได้บัญญติั
ฉบับที่บัญญติั
ดําเนินการใน
ารแก้ไขปัญห

 ปลัดและรอง

ารบ้านเมืองที่ดี

ารณา 
และรองปลดั

ารบ้านเมืองที่ดี

ติ
น
หา

ง

ดี 

ดี 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

หน่ึงที
บริหา
หน้าที
๒๕๔
ให้บริ
มักจะ
ฝ่ายบ
หน่วย
ล่าช้า
ราชก
สภาตํ
บริหา
ราชก
ราชก
ความ
บริหา
กําหน
ส่วนตํ
ปลัดอ
ส่วนต
บริหา
บริหา
นครร
นครร
ต้องก
มาตร
 
 
 
 
 

อโครงการ / กิ

ลักการและเห
องค์การบ ิ

ที่มีอํานาจหน้
ารส่วนตําบล 
ที่ตามพระราช
๔๒ และหน้าที
ริการสาธารณ
ะประสบปัญห
บริหารไม่มีกา
ยงานระดับสํา
 ประชาชนไม
ารของเจ้าหน้

ตําบลและองค์
ารส่วนตําบลต้
กฤษฎีกาว่าด้ว
ารเพ่ือเกิดปร

มจําเป็นและท
ารงานมีประสิ
นดให้นายกอง
ตําบลท่ีได้รับแ
องค์การบริหา
ตําบล  รองจ
ารส่วนตําบลให
ารส่วนตําบลม
ราชสีมา  เรื่อ
ราชสีมา  ดังน้ั
การของประช
การการมอบห

กิจกรรม / มาต

หตุผล 
ริหารส่วนตําบ

น้าที่ในการจัด
 ทั้งที่เป็นหน้
ชบัญญัติกําห
ที่ตามกฎหมา
ณะแก่ประชาช
หาด้านการอํา
ารกระจายอํา
านัก กอง และ
ม่ได้รับความส
น้าที่ ส่งผลให้
ค์การบริหารส่ว
ต้องเป็นไปเพ่ื
วยหลักเกณฑ
ระโยชน์สุขขอ
ทําให้ประชาช
สิทธิภาพ คุ้มค
งค์การบริหาร
แต่งต้ังในการ
ารส่วนตําบลเ
ากนายกองค์
ห้เป็นไปตามน
มอบหมายปร
ง หลักเกณฑ์

น้ัน เพ่ือให้การ
ชาชน ลดขั้นต
หมายอํานาจห

ตรการ :มาตรก

บลมะเกลือเก่
ดทําบริการสา
น้าที่ตามพระร
นดแผนและข
ายอ่ืนที่กําหน
ชน ผู้มารับบ ิ
านวยความสะ
านาจ หรือมอ
ะฝ่ายต่างๆ ซึ
สะดวกอันอาจ
้ระบบการให้บ
วนตําบล พ.ศ
อประโยชน์สุ
ฑ์ และวิธีการ
องประชาชนแ
ชนได้รับการ
ค่า ตามพระร
รส่วนตําบลมีอ
สั่งหรือการป
ป็นผู้บังคับบัญ

ค์การบริหารส
นโยบาย และม
ระกอบกับปร
์และเง่ือนไขเ
รบริหารราชก
ตอนการให้บริ
หน้าที่ขององค

 

การออกคําสั่ง

ก่า เป็นหน่วยง
าธารณะให้แก
ราชบัญญัติส
ขั้นตอนการก
นดให้องค์การ
ริการติดต่อกั
ะดวกในการติ
อบหมายอําน
ซึ่งเป็นอุปสรร
จเป็นสาเหตุข
บริการภาครัฐ
ศ. ๒๕๓๗  ที่ก
ขของประชาช
รบริหารกิจกา
และเกิดผลสัม
อํานวยความ
ราชบัญญัติสภ
อํานาจมอบห
ฏิบัติราชการ
ญชาพนักงาน
ส่วนตําบลแล
มีอํานาจหน้าท
ระกาศคณะก
ก่ียวกับการบ

การเป็นไปตาม
ริการและไม่ส
ค์การบริหารส

๕๓

ลําดับที่

มอบหมายของ

งานบริหารรา
ก่ประชาชนใน
ภาตําบลและ
ระจายอํานาจ
บริหารส่วนต

กับหน่วยงานต
ติดต่อราชการ
นาจหน้าที่ในก
คอย่างย่ิงต่อ

ของการกระทํ
ฐเสื่อมประสิท
กําหนดให้การ
ชน โดยใช้วิธี
ารบ้านเมืองที
มฤทธ์ิต่อภารกิ
มสะดวกและไ
ภาตําบลและ
มายการปฏิบั
รของนายกอง
นองค์การบริห
ะรับผิดชอบค
ที่อ่ืน ตามที่มี
กรรมการพนัก
บริหารงานบุค
มหลักการบริห
สร้างเง่ือนไขข
ส่วนตําบลข้ึน 

 

ที่  ๒๑

งนายก ปลัด แ

าชการองค์กรป
นท้องถิ่น ตาม
ะองค์การบริห
จให้แก่องค์ก
ตําบลมีหน้าที
ต่างๆ ขององ
รเน่ืองจากภา
การสั่งการ อ
การให้บริการ
าการทุจริต ป
ทธิภาพเพ่ือให้
รปฏิบัติงานตา
การบริหารกิจ
ที่ดี พ.ศ. ๒๕
กิจของรัฐ ไม่มี
ได้รับการตอ
ะองค์การบริห
บัติราชการให้แ
ค์การบริหาร

หารส่วนตําบล
ควบคุมดูแลร
กฎหมายกําห
กงานองค์กา
คคลขององค์ก
หารกิจการบ้า
ขั้นตอนที่มีคว

 

และหัวหน้าสว

ปกครองส่วนท
มอํานาจหน้า
หารส่วนตําบล
รปกครองส่ว

ที่ต้องทําอีกมา
งค์การบริหาร
รกิจมีมากมา

อนุมัติ อนุญา
ร ทําให้การบ ิ
ประพฤติมิชอ
ห้เป็นไปตามพ
ามอํานาจหน้า
จการบ้านเมือ

๕๔๖ที่กําหนด
มีขั้นตอนการ
บสนองความ

หารส่วนตําบล
แก่รองนายกอ
ส่วนตําบลได้

ล และลูกจ้างอ
ราชการประจ
หนดหรือตามที
รบริหารส่วน
การบริหารส่ว
านเมืองที่ดี ต
วามยุ่งยาก จึ

วนราชการ 

ท้องถิ่นรูปแบ
าที่ขององค์กา
ล พ.ศ. ๒๕๓
นท้องถิ่น พ.ศ
ากมาย ในกา
รส่วนตําบลน้ั
ยไปรวมอยู่กั
ตไปยังหัวหน้
ริการเกิดควา
บในการปฏิบั
พระราชบัญญั
าที่ขององค์กา
องที่ดี ตามพร
ดให้การบริหา
รปฏิบัติงานเกิ
มต้องการ กา
ล พ.ศ. ๒๕๓
องค์การบริหา
้และกําหนดใ
องค์การบริหา
จําขององค์กา
ที่นายกองค์กา
นตําบล จังหวั
นตําบลจังหวั

ตอบสนองควา
จึงจําเป็นต้อง

บบ
าร
๓๗ 
ศ. 
าร
น้ัน 
กับ
น้า
าม
บัติ
ญัติ
าร
ระ
าร
กิน
าร
๓๗ 
าร
ให้
าร
าร
าร
วัด
วัด
าม
งมี



 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เปา้หมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ 
ปลัดรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๖. วิธีดําเนนิการ 

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ใหผู้้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ มคีําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
๑๐.๒ ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๔ 



 

 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ส่วนตํ
ตําบล
แห่งช
การป
ย่องเชิ

หรือส
๓. วัต

ประพ
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

และค

บริหา
ในช้ัน

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

 
 

อโครงการ / 

ลักการและเห
ตามพระร

ตําบล มีหน้าที
ล มีแนวทางใ
ชาติการบริหา
ประพฤติตนให้
ชิดชูเกียรติที่ใ

ดังน้ัน องค
ส่งเสริมสนับสน
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือย
๓.๒ เพ่ือย

พฤติปฏิบัติตน
ปา้หมาย 

มอบประก
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

๖.๑ จัดทํา
คนพิการดีเด่น

๖.๒ ประช
ารส่วนตําบลให
นต้นมายังองค์

๖.๔ เสนอร
๖.๕ พิธีกา

ะยะเวลาดําเนิ
ประจําปีง

บประมาณดํา
ไม่ใช้งบปร

รับผิดชอบโค
องค์การบ ิ
 

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ราชบัญญัติสภ
ที่ส่งเสริมการพ
นการปฏิบัติง
ารราชการเพ่ือ
ห้เป็นที่ประจัก
ห้ความช่วยเห
ค์การบริหารส
นุน เสนอช่ือผู้

ยกย่องเชิดชูเกีย
ยกย่องเชิดชูเกี
นที่เป็นประโยช

กาศเกียรติคุณใ
ร 
ริหารส่วนตําบ

าประกาศ/ คั
น  เพ่ือคัดเลือก
ชาสัมพันธ์ประ
ห้ทราบโดยทัว่
การบริหารส่ว
รายช่ือบุคคลดี
ารมอบประกา
นนิการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณดําเนิน
รงการ 
ริหารส่วนตําบ

าตรการ  : กิ

ภาตําบลและอ
พัฒนาเด็ก สต
งานให้สอดคล
อป้องกันการท
กษ์ โดยการยก
หลือกิจการสา
ส่วนตําบล จึง
ผูท้ี่เหมาะสมแ

ยรติสตรีที่มีคว
กียรติผู้บริหาร
ชน์ต่อสังคม ใ

ให้แก่เด็ก สตรี

บลมะเกลือเก่

ัดเลือกประกา
กให้เป็นสตรดีี
ะกาศหลักเกณ
วกันและดําเนิ
วนตําบล เพ่ือใ
ดีเด่นทีผ่่านการ
าศเกียรติคุณใ

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นการ 

บลมะเกลือเก่

กิจกรรมเชิดชู

องค์การบริหา
ตรี เยาวชน ผู้
ล้องกับสํานัก
ทุจริต ในการ
กย่องเชิดชูเกี
าธารณะของท้
งได้จัดให้มีกิจ
แก่รางวัล ดังน้ี

วามซื่อสตัย์ สจุ
ร ข้าราชการ พ
ให้มขีวัญและก

รี เยาวชน ผู้สงู

า  

าศกําหนดหลั
ดีเด่นประจําปี
ณฑ์การคัดเลอื
นินการคัดเลือ
ให้คณะกรรม
รกลั่นกรองด้าน
ให้แก่เด็ก สตรี

า  

๕๕

ลําดับที

เกียรติหรือเสน

รส่วนตําบล พ
้สูงอายุ และค

กงานคณะกรร
รเชิดชูเกียรติแ
ยรติผู้ที่มีควา

ทอ้งถิ่น 
กรรมการมอบ

น้ี. 

จริต มคีุณธรรม
พนักงาน เด็ก
กําลังใจในการ

งอายุ และคนพิ

ักเกณฑแ์ละวิ
เพ่ือประกาศใ
อกเด็ก สตรี เ
กกลั่นกรองบุ
การพิจารณา
นคุณสมบัติ โด
รี เยาวชน ผู้สู

๕ 

ที่ ๒๒

นอช่ือบุคลาก

พ.ศ. ๒๕๓๗  
คนพิการ ประ
รมการป้องกัน
แก่หน่วยงาน/
มซื่อสัตย์ สุจ

บรางวัลดีเด่น

ม จริยธรรม ให้อ
 สตรี เยาวชน
รบําเพ็ญตนที่เ

พิการ ให้ได้รับ

ธีการคัดเลือก
ให้ประชาชนท
ยาวชน ผู้สูงอ
คคลที่สมควร
กลั่นกรองได้พิ

ดยเสนอรายช่ือใ
สงูอายุ และคน

 

กรที่ทําคุณประ

ที่กําหนดให้อ
ะกอบกับองค์ก
นและปราบป
/บุคคลในการ
ริต มีคุณธรรม

นแก่บุคคลท่ีทํ

อยู่ในสังคมได้อ
น ผู้สูงอายุ แล
เป็นประโยชน์

บการคัดเลือกเป

กเด็ก สตรี เยา
ทราบ 
อายุ และคนพิ
รเสนอช่ือเข้ารั
พิจารณาอีกคร
ให้ผู้บริหารทรา
นพิการ  

ะโยชน์ 

องค์การบริหา
การบริหารส่ว
ปรามการทุจริ
รดําเนินกิจกา
ม จริยธรรมย

ําคุณประโยช

อย่างภาคภูมิใจ
ละคนพิการ ที
น์ต่อสังคม 

ป็นสตรีดีเด่น 

าวชน ผูสู้งอา

การ องค์การ
รับการคัดเลือ
รั้งหน่ึง 
าบและเห็นชอ

าร
วน
ริต
าร
ยก

ชน์

จ 
ที่

ยุ 

ก

บ 



 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์

๑๐.๑ ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และปฏิบัติงานดีเป็นที่น่ายกย่องเชิดชูเกียรติมีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างภาคภูมิใจ 

๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ได้รับเสนอช่ือเพ่ือย่องเชิดชูเกียรติ ให้มขีวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๖ 



 

 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ประเมิ
ของก
เกิดจ
ดังน้ัน
ให้กล
รับผิด
ยากต่
คุณธร
ต่อสัง

ที่กําห
บ้านเ
โปร่งใ
๓. วัต

บ้านเม

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

ดัชนีใ

 
 
 
 

อโครงการ / 

ลักการและเห
จากการป

มินที่คํานึงหลั
การทุจริตที่เกิด
ากปัจจัยทาง

น วิธีการบริหา
ลายเป็นสิ่งที่ย
ดชอบและการ
ต่อการดําเนินง
รรมและความ
คมชุมชน แล

ดังน้ัน องค
หนดดัชนีในก
เมืองที่ดีเพ่ือเ
ใสในการดําเนิ
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือใ
มืองที่ดี 

๓.๒ เพ่ือใ
๓.๓ เพ่ือส

ปา้หมาย/ผลผ
บุคลากรใน

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธกีารดําเนินก
๖.๑ จัดทํา

ในการประเมนิ
๖.๒ รวบร
๖.๓ ประช

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ระเมินคุณธรร

ลักธรรมาภิบา
ดขึ้นภายในห
งวัฒนธรรมขอ
ารจัดการภาย
ยอมรับได้ขอ
รมีส่วนร่วมใน
งานก็ตาม แต่
มโปร่งใส่ในกา
ะประเทศชาติ
ค์การบริหารส
การประเมินก
ป็นการพัฒน
นินงานให้สูงขึ้น

ให้บุคลากรปฏิ

ให้ทุกส่วนราช
สร้างวัฒนธรร
ผลิต 
นองค์กรปฏิบั
ร 
ริหารส่วนตําบ

การ 
าข้อตกลงในก
นการปฏิบัติรา
รวมรายงานข้อ
ชาสัมพันธ์พรอ้

าตรการ  : ม

รมและความโ
ล จรรยาบรร
น่วยงานของภ
ององค์กร หรื
ยในองค์กรที่น
งผู้บริหารแล
การต่อต้านก
เป็นสิ่งสําคัญ
ารดําเนินงาน 
ติเกิดความตะ
ส่วนตําบลมะ
การปฏิบัติรา
นาวิธีการดําเนิ
้น 

ฏิบัติราชการด้

ชการ (สํานัก/ก
มองค์กรที่มีค

บัติตามเกณฑ์ตั

บลมะเกลือเก่

การปฏิบัติของ
าชการด้วยคว
อตกลงการปฏิ
อมแจ้งให้ทุกส

มาตรการ “จดั

โปร่งใสในการ
รณสากล และ
ภาครัฐสาเหตุ
รือจากลักษณ
นําไปสู่การปรั
ละเจ้าหน้าที่ภ
ารทุจริตภายใ
ที่ที่หน่วยงาน
ตลอดจนเป็น

ะหนักถึงภัยจา
เกลือเก่า จึงไ
าชการด้วยค
นินงานภายใน

ด้วยความซื่อสั

กอง) นําไปยึด
ความโปร่งใสมี

ตัวช้ีวัดข้อตกล

า  

งส่วนราชการ
วามซื่อสัตย์ สจุ
ฏิบัติราชการข
ส่วนราชการถื

๕๗

ลําดับที่

ดทําข้อตกลงก

รดําเนินงานหน
ะวัฒนธรรมขอ
ตุส่วนมากเกิด
ณะงานและกา
รับเปลี่ยนพฤติ
ภายในองค์ก
ในองค์กร ขอ

นต้องสร้างให้เ
นการสร้างแนว
ากการทุจริตแ
ด้จัดทํามาตร
วามซื่อสัตย์ 
นองค์กรที่จะ

ัตย์ สุจรติ มคีุ

ดถือปฏิบัติ 
มีคุณธรรม 

ลงการปฏิบัติร

ทุกส่วนราชก
จริต ตามแนว
ของทุกส่วนรา
ถือปฏิบัติ 

 

ที่  ๒๓

การปฏิบัติราช

น่วยงานภาครั
องประเทศไท
จากการดําเนิ
ารรับสิ่งของต
ติกรรม ค่านิย
ร โดยการสร

องผู้บริหารแล
กิดการเปลี่ยน
วร่วมในการต

และปฏิเสธการ
การ “จัดทําข้
สุจริต ตามแ

ะนําไปสู่การย

คุณธรรม ตาม

ราชการ 

ารระหว่างราช
วทางการบริห
าชการเสนอผู้บ

 

ชการ” 

รัฐได้กําหนดดั
ยเป็นหลักรว

นินงานของระ
ตางๆ ที่เอ้ือให้
ยมและวัฒนธร
ร้างความตระ
ะเจ้าหน้าที่ถึง
นแปลงเพ่ือนํา
ต่อต้านการทุจ
รทจริตในทุกรู
ข้อตกลงการป
แนวทางการบ
ยกระดับคุณธ

แนวทางการบ

ชการกับผู้บรหิ
ารกิจการบ้าน
บริหารทราบ 

ดัชนีในการ 
มถึงข้อเท็จจริ
ดับบุคคล หรื

ห้เกิดการทุจริ
รรมขององค์ก
ะหนักถึงควา
งแม้จะเป็นสิ่ง
าไปสู่องค์กรที
จริตอันจะส่งผ
รูปแบบ 
ปฏิบัติราชการ
บริหารกิจกา
ธรรมและควา

บริหารกิจการ

หารทอ้งถิ่นที่
นเมืองที่ดี 

ริง
รือ
ริต
กร
าม
งที่
ที่มี
ผล

ร” 
าร
าม

ร

มี



 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๘ 
 



๑. ชือ่
 
๒. หล

อํานา
ส่วนท้
กฎหม
เก่ียวข้
และอ
ตรวจ
สําคญั

ขึ้นเพ่ื
ส่วนท้
๓. วัต

องคก์
๔. เป้

ภาครั
๕. พื้น

๖. วิธี

แผ่นดิ
ป.ป.ช
๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

ราชก

อโครงการ / 
  

ลักการและเห
กลไกการก

จข้าราชการใน
ท้องถิ่นดําเนิน
มายกลไกองค์
ข้องกับการใช้จ
องค์กรปกครอง
เงินแผ่นดิน (ส

ญ 
ดังน้ัน องค

อส่งเสริมสนับ
ทอ้งถิ่นให้มีประ
ตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริ
กรปกครองส่วน
ปา้หมาย/ผลผ

การตรวจส
รัฐและองค์กรอิ
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

ให้ความร่ว
ดิน(สตง.) การ
ช.) การประเมิน
ะยะเวลาดําเนิ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

สํานัก/ทกุ
ตัวชี้วัด/ผลลั

องค์การบ ิ
ารขององค์กา

กิจกรรม / ม
 

หตุผล 
กํากับดูแลองค์
นหน่วยงานกร
นกิจการเป็นไป
กรอิสระเพ่ือต
จ่ายเงินไปโดย
งส่วนท้องถิ่นด
สตง.) และคณ

ค์การบริหารส่
บสนุนกลไกการ
ะสิทธิภาพ 

ริมสนับสนุนก
นท้องถิ่นให้มี
ผลิต 
สอบ ควบคุม 
อิสระ ตามแผ
ร 
ริหารส่วนตําบ

วมมือกับหน่ว
รประเมินคุณ
นประสิทธิภาพ
นนิการ 
บประมาณพ.
เนินการ 
ระมาณองค์กา
รงการ 

กกอง ขององค์
ัพธ ์
ริหารส่วนตําบ
ารบริหารสว่น

าตรการ  : ม
 อ

ค์กรปกครองส่ว
ระทรวงมหาดไ
ปตามกฎหมา
ตรวจสอบการ
ยชอบด้วยกฎห
ดําเนินกิจการต
ณะกรรมการปอ

วนตําบลมะเก
รตรวจสอบจา

ลไกการตรวจ
ประสิทธิภาพ

ดูแลการปฏิบ
ผนปฏิบัติการป

บลมะเกลือเก่

วยงานตรวจสอ
ธรรมความโป
พการปฏิบัติงา

ศ. ๒๕๖๓ 

ารบริหารส่วน

ค์การบริหารส่

บลมะเกลือเก่
ตําบลมะเกลอื

 

มาตรการ “ให้
องค์กรอิสระ”

วนท้องถิ่นตาม
ไทย ทั้งผู้ว่าราช
ยอย่างเคร่งค
รใช้อํานาจขอ
หมายระเบียบข้
ต่างๆ อย่างโป
องกันและปรา

กลือเก่า จึงได้จั
กหน่วยงานภา

จสอบจากหน่ว
พ 

บัติราชการขอ
ปองกันและปร

า  

อบทั้งจากผู้กํ
ปร่งใส  (สํานัก
านขององค์กร

นตําบลมะเกลื

วนตําบลมะเก

า ได้ใหค้วามร
อเก่า  จากหน

 
 

๕๙

ลําดับที
ห้ความรวมมือ
 

มกฎหมายองค์
ชการจังหวัดแ
รัดและมีประ
งองค์กรปกคร
ข้อบังคับหรือไ
ปร่งใสและสุจริ
บปรามการทุจ

จัดทํามาตรกา
าครัฐและองค์ก

วยงานภาครัฐ

ององค์การบริห
ราบปรามการ

ากับดูแลและ
กงานคณะกร
ปกครองส่วนท

ือเก่า  

กลือเก่า 

ร่วมมือในการ
น่วยงานภาครั

 

ที่ ๒๔
กับหน่วยงาน

์กรปกครองส่ว
และนายอําเภอ
สิทธิภาพตาม
รองส่วนท้องถิ
ไม่หรือตรวจสอ
รต ซึ่งหน่วยงา
จริตแห่งชาติ 

ร“ให้ความร่วม
กรอิสระท่ีมีหน

และองค์กรอิส

หารส่วนตําบล
รทุจริตเป็นอย

ะองค์กรอิสระ 
รรมการป้องกั
ท้องถิ่น (กรมส

รตรวจสอบ คว
ัฐและองค์กรอิ

 
นตรวจสอบทัง้

วนท้องถิ่นแต่ล
อกํากับดูแลให้
มอํานาจหน้าที
ถิ่น ซึ่งในแง่ขอ
อบเพ่ือให้นักก
านทั้งสํานักงาน
(ป.ป.ช.)เป็นอ

มมือกับหน่วย
น้าที่ตรวจสอบ

สระที่มีหน้าที่

ลมะเกลือเก่า 
ย่างมีประสิทธิ

อาทิสํานักงา
ันและปราบป
ส่งเสริมกรปกค

วบคุม ดูแลกา
อิสระ 

งภาครัฐและ 

ละประเภทได้ใ
ห้องค์กรปกครอ
ที่ที่กําหนดไว้ใ
องการทุจริตจ
การเมืองท้องถิ
นคณะกรรมกา
องค์กรที่มีหน้า

ยงานตรวจสอบ
บองค์กรปกครอ

ตรวจสอบ

จากหน่วยงาน
ภาพ 

านการตรวจเงิ
ปรามการทุจริ
ครองท้องถิ่น) 

ารปฏิบัติ

ให้
อง
ใน
จะ
ถิ่น
าร
าที่

บ” 
อง

น

งิน
ริต 



 

๑. ชือ่
 
 
 

๒. หล

ประพ
แก้ไข
การบ
ทุจริต
ของรัฐ
ที่มีธร
รัฐบา
การทุ

ร้องเรี
ปฏิบัติ
ร้องเรี
ประพ
เจ้าหน
๓. วัต

ในคณุ

โปร่งใ
๔. เป้

๕. พื้น

 
 
 
 
 
 

 

อโครงการ / 
  
  

ลักการและเห
ตามคําสั่ง

พฤติมิชอบได้
ปัญหาการทุจ

บริหารงาน แล
ตประพฤติมิช
ัฐบาลต่อสภา
รรมาภิบาลแล
ลเพ่ือให้การขั
ุจริตประพฤติ

ดังน้ัน อง
รียน กรณีมีบุ
ติราชการตาม
รียนแนวทาง
พฤติมิชอบขอ
น้าที่กระทํากา
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือส
ณธรรมจริยธรร

๓.๒ เพ่ือใ
ใส และเป็นธร
ปา้หมาย 

ผู้บริหาร  
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ

กิจกรรม / ม
 
 

หตุผล 
คณะรักษาคว
กําหนดให้ทุก
จริตประพฤติมิ
ละส่งเสริมกา
อบได้ ประกอ
นิติบัญญัติแห
ละการป้องกั
ขับเคลื่อนนโย
ติมิชอบเป็นไป
งค์การบริหาร
คคลภายนอก
มอํานาจหน้า
งการพิจารณ
งข้าราชการ 
ารทุจริตหรือป

สร้างจิตสํานึก
รมที่ดีและตระ
ให้การตรวจส
รรม 

สมาชิก ข้ารา
ร 
ริหารส่วนตําบ

าตรการ  : ม
 ห
 ม

วามสงบแห่งช
กส่วนราชการ
มิชอบในส่วน
ารมีส่วนร่วมจ
อบกับนโยบา
ห่งชาติ เมื่อวัน
ันปราบปราม
บายของรัฐบา
อย่างมีประสทิ
รส่วนตําบลม
กหรือประชาช
าที่โดยมิชอบขึ
ารับเรื่องร้อง
และเป็นการส
ประพฤติมิชอบ

กให้แก่ข้าราชก
ะหนักถึงความ
สอบเรื่องร้อง

าชการและพนั

บลมะเกลือเก่

 
มาตรการ “ดํา
หรือประชาชน
มะเกลือเก่า ทุ

ชาติ ที่ ๖๙/๒๕
รและหน่วยงา
ราชการและห
จากทุกภาคส่ว
ยของพลเอก

นที่ ๑๒ กันยา
มการทุจริตแ
าลและคณะรั
ทธิภาพ 
มะเกลือเก่า  
ชนกล่าวหาเจ
ขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใ
งเรียน และก
สร้างเครือข่า
บนอกเหนืออํ

การ พนักงาน
มสําคัญของภั
งเรียนเก่ียวกับ

นักงานจ้างขอ

า  

๖๐

ลําดับที

าเนินการเกี่ยว
นกล่าวหาเจ้าห
ทจุริตและปฏิบั

๕๕๗ เรื่อง มา
านของรัฐ กํา
หน่วยงานของ
วนในการตรว
ประยุทธ์จันท
ยน ๒๕๕๗  ไ
ละประพฤติมิ
ักษาความสงบ

จึงได้จัดทํา 
จ้าหน้าที่ของอ
ให้ประชาชน
การตอบสนอ
ยภาคประชา
ํานาจที่ตนมีไ

นจ้างขององค์ก
ัยของการทุจริ
ับการทุจริตแ

งองค์การบริห

 

ที่ ๒๕

วกับเรื่องร้องเ ี
หน้าที่ขององค
บัติราชการตาม

าตรการป้องกั
าหนดมาตรกา
งรัฐ โดยมุ่งเน้
วจสอบเฝ้าระ
ทร์โอชา นาย
ได้กําหนดให้มี
มิชอบในภาค
บแห่งชาติ ใน

มาตรการกา
องค์การบริห

นหรือผู้มีส่วนไ
งต่อข้อร้องเ

าชนในการช่ว
ด้อีกทางหน่ึง

การบริหารส่ว
ริตและประพฤ
และประพฤติ

หารส่วนตําบล

 

เรียน กรณีมีบุ
ค์การบริหารส่
มอํานาจหน้าท

กันและแก้ไขปั
ารหรือแนวท

น้นการสร้างธร
วัง เพ่ือสกัดก
กรัฐมนตรี ได้
มีการบริหารร
ครัฐ เป็นนโยบ
นการปองกันแ

ารดําเนินการ
ารส่วนตําบล
ได้เสียได้ทรา
รียนในเรื่องก
ยสอดส่องแล
ด้วย 

วนตําบลมะเก
ฤติมิชอบ 
มิชอบ เป็นไป

ลมะเก่า  

บุคคลภายนอก
สว่นตําบล 
ที่โดยมิชอบ”

ปัญหาการทุจริ
างป้องกันแล
รรมมาภิบาลใ
ก้ันมิให้เกิดกา
ด้แถลงนโยบา
ราชการแผ่นดิ
บายสําคัญขอ
ละแก้ไขปัญห

รเก่ียวกับเรื่อ
มะเกลือเก่าว
าบช่องทางกา
การทุจริตหรื
ละเฝ้าระวังมิใ

กลือเก่า  ยึดมั่

ปอย่างรวดเร็

ก 

 

ริต 
ละ
ใน
าร
าย
ดิน
อง
หา

อง
ว่า
าร
รือ
ให้

มั่น

ร็ว



๖. วิธีดําเนนิการ 
๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่

โดยมิชอบ 
๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมชิอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมลู ในการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้้องเรียนทราบผลและความคบืหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

ไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการ
เฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖๑ 
 



 
๑. ชือ่

 

๒. หล
 
ประสิ
ตามอํ
ตําบล
กฤษฎี
ประช
เหมาะ
และป
และค
๑๘๐ 
ราชกา
 
ให้กับ
บริหา
วังราง
ศูนย์ก
ให้บริ
ประส
๓. วัต
 
ต่างๆ 
การเดิ
 
การขอ้
 
เด็ก เย
๔. เป้

 
มะเกลื
 

อโครงการ / 

ลักการและเห
การพัฒนา

สทธิภาพ  เกิดค
อํานาจหน้าที่ก
ล พ.ศ. ๒๕๔๗
ฎีกาว่าด้วยหล
ชาชนเป็นศูนย์ก
ะสมและเช่ือม
ประชาชน  การ
ค่าใช้จ่ายในกา
ตารางกิโลเมต
าร เหล่าน้ีทําใ

เพ่ือให้ประ
บประชาชนใน
ารส่วนตําบลม
งน้อยขึ้น เพ่ือ
กลางการให้บ
การด้านการพ

สานงานองค์กร
ตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือย
มาไว้ ณ สถา

ดินทางมาติดต่
๓.๒ เพ่ือนํ

อมูลกับหน่วย
๓.๓ เพ่ือเ

ยาวชน สตรี ค
ปา้หมาย/ผลผ

๔.๑ ประช
๔.๒ กลุ่มอ

ลอืเก่า  ผู้สูงอ
๔.๓ ภาครั

กิจกรรม / ม

หตุผล 
างานบริการขอ
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติราช
๗  พ.ร.บ.อํานว
ลักเกณฑ์และ
กลางการให้บริ

มโยงกันระหว่า
รพัฒนาระบบ
ารเดินทางมาติ
ตร ประชาชนส
ให้การมารับบริ
ะชาชนองค์กา
นการเดินทางม
มะเกลือเก่าจึง
อพัฒนาศูนย์บ
บริการด้าน กา
พัฒนาคุณภาพ
รเครือข่ายต่า

ยกระดับการให
นที่เดียวกัน  เ
อราชการองค์

นําเทคโนโลยีสา
งานต่างๆ ที่เกี
ป็นศูนย์กลาง
คนชรา ผู้ด้อยโ
ผลิต 
ชาชนตําบลมะ
องค์กรชุมชนใ
อายุ  ผู้พิการ 
รัฐ  ภาคเอกช

าตรการ  : โ
ม

ององค์การบริ
จต่อคุณภาพกา
ชการขององค์
วยความสะดว
ะวิธีการบริหา
ริการ และยกร
างภาครัฐและป
บการจัดการที่ใ
ติดต่อราชการ
ส่วนใหญ่มีฐาน
ริการกับองค์ก
ารบริหารส่วน
มารับบริการไ
จัดต้ังศูนย์พัฒ
บริการข้อมูลข
ารรับหนังสือ
พชีวิตและส่ง
งๆ เช่น เด็ก ส

ห้บริการประช
เพ่ือให้ประชาช
การบริหารส่ว
ารสนเทศและ
ก่ียวข้อง 
งการประสานง
โอกาส ผู้พิการ

ะเกลือเก่าที่ม
ในตําบลมะเก
และผู้ป่วยเอด
ชน และประช

ครงการพัฒน
มะเกลือเก่า  

รหารส่วนตําบ
ารให้บริการ เ
การบริหารส่ว
วกในการพิจาร
ารกิจการบ้าน
ระดับการให้บ
ประชาชน  โด
ให้ประชาชนส
ร  เน่ืองจากบ ิ
นะยากจน การ
ารบริหารส่วน
นตําบลมะเกลื
ได้สะดวก รว
ฒนาระบบบริ
ข่าวสาร องค์
/เอกสารทาง
เสริมอาชีพผู้สู
สตรี คนชรา ผ

ชาชน ด้วยการ
ชนสามารถรับ
นตําบลมะเกลื
การสื่อสารมา

งานองค์กรเครื
ร และผู้ป่วยเอ

ารับบริการ 
กลือเก่า  อาทิ
ดส์ ในตําบลม
าชนทั่วไปที่ส

๖๒
 

ลําดับที

นาศูนย์บริการ

ลเพ่ือให้ตอบส
กิดประโยชน์สู
วนตําบลตาม 
รณาอนุญาตข
นเมืองที่ดี พ.
บริการประชาช
ยเน้นบริการเชิ
สามารถมารับบ
ริบทขององค์ก
รเดินทางด้วยร
นตําบลมะเกลอื
ลือเก่า ได้รับบ
ดเร็ว ประหยั
การเชิงรุก อง
การบริหารส่ว
งราชการ  กา
สูงอายุ ผู้พิกา
ผู้พิการ และเ

รเช่ือมโยงและ
บบริการได้สะด
ลอืเก่า   
ปรับใช้ในการใ

รือข่ายต่างๆ ข
ดส์ 

ทิ กลุ่มแม่บ้าน
ะเกลือเก่า 
นใจในการศึก
 

ที่ ๒๖

ข้อมูลข่าวสาร

สอนต่อความต
สูงสุดต่อประช
พ.ร.บ.สภาตํา

ของทางราชกา
ศ. ๒๕๔๖ โด
ชนด้วยการนํา
ชิงรุกที่มีปฏิสัม
บริการได้ง่าย 
การบริหารส่ว
ถโดยสารมีข้อ
อเก่าอาจไม่สะ
บริการอย่างทั่ว
ยัดค่าใช้จ่ายแล
งค์การบริหาร
วนตําบลมะเ
ารให้บริการรับ
ร ผู้ด้อยโอกา
ป็นศูนย์กลาง

ะบูรณาการกระ
ดวก รวดเร็ว ป

ให้บริการกับป

ขององค์การบ

น / อสม.  กลุ่

กษาเรียนรู้ 

 

รองค์การบริห

ต้องการของป
ชาชนอย่างแท้จ
าบลและองค์ก
าร พ.ศ. ๒๕๕
ดยออกแบบก
เทคโนโลยีสาร
ัมพันธ์โดยตรง
สะดวก และป
วนตําบลมีพ้ืน
อจํากัดในการเดิ
ะดวกเท่าที่ควร
วถึงและอํานว
ละเวลามากยิ
รส่วนตําบลมะ
กลือเก่า อีกแ
บปรึกษาด้าน
าส และผู้ป่วย
แห่งการเรียน

ะบวนงานบริก
ประหยัดค่าใช้จ

ประชาชน เช่ือ

บริหารส่วนตํา

มสภาเด็กและ

หารส่วนตําบล

ระชาชนอย่าง
จริง และเป็นไ
การบริหารส่ว

๕๘ และพระรา
การบริการท่ียึ
รสนเทศมาใช้ใ
งระหว่างภาครั
ประหยัดทั้งเวล
นที่ขนาดใหญ่ถึ
ดินทางมาติดต
ร 
วยความสะดว
ย่ิงขึ้น  องค์กา
ะเกลือเก่า บ้า
แห่งหน่ึงซึ่งเป็
นกฎหมาย กา
เอดส์ เป็นศูน

นรู้ 

การจากส่วนงา
จ่ายและเวลาใ

มโยงและบูรณ

าบลมะเกลือเก

ะเยาวชนตําบ

ล 

งมี
ไป
วน
าช
ยึด
ให้
รัฐ
ลา
ถึง 
ต่อ

วก
าร
าน
ปน
าร
นย์

าน
ใน

ณา

ก่า 

บล



๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๖. วิธีดําเนนิการ 
๖.๑ มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๔ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๕ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บรหิาร 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนตําบลมะเกลือเก่าที่มารับบริการ 

 ๑๐.๒ กลุ่มองค์กรชุมชนในตําบลมะเกลือเก่า อาทิ กลุ่มแม่บ้าน / อสม.  กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตําบล
มะเกลือเก่า ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในตําบลมะเกลือเก่า 
 ๑๐.๓ ภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๓ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล
 
บริหา
จําเป็น
ทํางา
เก่ียวก
ข่าวส
ตามพ
ข่าวส
เก่ียวก
การเม
ประช
แผนก

ได้จัด
ตําบล
จริยธ
ความ
๓. วัต
 
และมี
๔. เป้

 
มะเกลื
 
๕. พื้น

 
 
 
 
 

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
คุณธรรมจ

ารจัดการที่ดีแ
นต้องมีทุกหน
นคือการเปิด
กับสิทธิการรั
ารสาธารณะใ

พระราชบัญญั
สารของราชกา
กับการดําเนิน
มืองได้โดยถูก
ชาชนรับรู้อย่า
การดําเนินงาน

ดังน้ันเพ่ือ
กิจกรรมเสริม

ลมะเกลือเก่าแ
รรมและความ
ร่วมมือระหว่า
ตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้
มีความรู้เก่ียวกั
ปา้หมาย/ผลผ

๔.๑ ประช
๔.๒ กลุ่มอ

ลอืเก่า  ผู้สูงอ
๔.๓ ภาครั

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

กิจกรรม / ม

หตุผล 
จริยธรรมเป็น
และส่งเสริมอ
น่วยงานโดยเ
เผยข้อมูลข่าว
ับรู้หรือรับทร
ในครอบครอง
ัติข้อมูลข่าวส
ารว่าในระบอ
นการต่างๆขอ
กต้องมากย่ิง
างถูกต้องรวด
นขององค์การ
เสริมสร้างให้ 
มสร้างคุณธร
และตัวแทนชุ
มโปร่งใสและ
างองค์การบริ

ข้าร่วมกิจกรรม
ับสิทธิในการเข
ผลิต 
ชาชนตําบลมะ
องค์กรชุมชนใ
อายุ  ผู้พิการ 
รัฐ  ภาคเอกช
ร 
ริหารส่วนตําบ

าตรการ  : โ

นหน่ึงในหลัก
องค์กรให้มีศัก
เฉพาะหน่วยง
วสาร ตามท่ีรั
ราบข้อมูลข่าว
งของหน่วยรา
ารของราชกา
อบประชาธิปไ
องรัฐเป็นสิ่งจํา
งขึ้นการเปิดเ
ดเร็วจากการท
บริหารส่วนตํ
 องค์การบรหิ
รมจริยธรรม
มชนได้รับรู้สิ

ะเมื่อเกิดความ
ริหารส่วนตําบ

มตระหนักถึงค
ข้าถึงข้อมูลข่า

ะเกลือเก่าที่ม
ในตําบลมะเก
และผู้ป่วยเอด
ชน และประช

บลมะเกลือเก่

ครงการอบรมใ

กธรรมาภิบาล
กยภาพและป
งานภาครัฐโด
รัฐธรรมนูญแห
วสารของราช
าชการหน่วยง
ารพ.ศ. ๒๕๔๐
ไตยการให้ปร
าเป็นเพ่ือทีปร
เผยข้อมูลข่าว
ทํางานที่มีปร
าบลมะเกลือเ
หารส่วนตําบล
นําความโปร่ง
ทธิในการเข้า
มเข้าใจแล้วจะ
ลมะเกลือเก่า

วามสําคัญของ
าวสารตามพระ

ารับบริการ 
กลือเก่า  อาทิ
ดส์ ในตําบลม
าชนทั่วไปที่ส

า  

๖๔

ลําดับที

ให้ความรู้ข้อมู

ลที่หน่วยงาน
ระสิทธิภาพซึ

ดยหน่ึงในแนว
ห่งราชอาณาจ
ชการการ  
งานของรัฐรัฐวิ
๐ได้ระบุหลักก
ระชาชนมีโอก
ระชาชนจะสา
วสารขององค
ะสิทธิภาพจึง
เก่า  
ลมะเกลือเก่า 
งใสสู่องค์กรเ
ถึงข้อมูลข่าว
ะสามารถขยา
ากับภาคประช

งการมีคุณธรร
ะราชบัญญัติข้

ทิ กลุ่มแม่บ้าน
ะเกลือเก่า 
นใจในการศึก

๔ 

ที่ ๒๗

มูลข่าวสารแกป่

นภาครัฐทุกแห
ซึ่งรวมไปถึงค
วทางที่จะช่วย
จักรไทยพ.ศ. 
“บุคคลย่อมมี
วิสาหกิจหรือ
การและเหตุผ
กาสกว้างขวา
ามารถแสดงค
ค์การบริหาร
งเป็นสิ่งที่จําเป

มีความโปร่งใ
เพ่ือให้บุคลาก
สารของราชก
ายผลบอกต่อไ
ชาชนให้มีควา

รมจริยธรรมแล
อมูลข่าวสารข

น / อสม.  กลุ่

กษาเรียนรู้ 

 

ประชาชน 

ห่งพึงปฏิบัติเ
ความโปร่งใสใ
ยให้เกิดความ

๒๕๔๐มา
มีสิทธิได้รับท
ราชการส่วนท
ผลของพระรา
งในการได้รับ
ความคิดเห็นแ
รส่วนตําบลม
ป็นอย่างย่ิงซึ่

ใสในการทํางา
กรของ องค์ก
การและเรียนร
ไปยังผู้ใกล้ชิด
มเข้มแข็งย่ิงขึ้

ละความโปร่งใส
ของราชการพ.ศ

มสภาเด็กและ

เพ่ือให้เกิดกา
ในการทํางาน
มโปร่งใสในกา
ตรา๕๘บัญญั
ราบข้อมูลหรื
ท้องถิ่น” แล
ชบัญญัติข้อมู

บข้อมูลข่าวสา
และใช้สิทธิทา
ะเกลือเก่า ใ
งสอดคล้องกั

านมากย่ิงขึ้นจึ
การบริหารส่ว
รู้เรื่องคุณธรร
ดสร้างเครือข่า
ขึ้น 

สในการทาํงาน
ศ. ๒๕๔๐ 

ะเยาวชนตําบ

าร
นที่
าร
ญัติ
รือ
ละ
มูล
าร
าง
ให้
กับ

จึง
วน
รม
าย

น

บล



๖. วิธีดําเนนิการ 
๖.๑  ร่างโครงการเสนอต่อผู้บริหาร   
๖.๒  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ   
๖.๓ ดําเนินโครงการตามกําหนดเวลาการดําเนินงาน   
๖.๔  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณดําเนินการ  ๒๐,๐๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
กลุ่มองค์กรชุมชนในตําบลมะเกลือเก่า  อาทิ กลุ่มแม่บ้าน / อสม.  กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตําบล

มะเกลือเก่า  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในตําบลมะเกลือเก่า  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ในการทํางานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 
๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๖๕ 
 



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ของรัฐ
แผนง

หลาก
ภารกิ
๓. วัต

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

 

 

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
ด้วยพระร

ัฐจะต้องจัดให้
งาน โครงการแ

ดังน้ัน อง
กหลายขึ้นเพ่ือ
จหลักขององ
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือใ
๓.๒ เพ่ือใ
๓.๓ เพ่ือใ

ปา้หมาย/ผลผ
มีข้อมูลปร

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธดํีาเนนิการ 
จัดให้มีข้อ
- แผนพัฒ
- งบประม
- แผนการ
- แผนอัตร
- แผนการ
- ประกาศ
- สรุปผลก
- ข้อมลูรา
- งบแสดง
- รายงาน
- รายงาน
- รายงาน
- ผลสํารว

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ราชบัญญัติข้อ
ห้มีการเผยแพ
และอ่ืนๆ 
ค์การบริหาร
อให้ประชาชน
ค์การบริหารส

ให้มีการเผยแพ
ให้มีการเผยแพ
ให้ประชาชนห
ผลิต 
ระเภทต่างๆ เ
ร 
ริหารส่วนตําบ

อมลูขา่วสารป
ฒนาทอ้งถิ่น 
มาณรายจ่ายป
รดําเนินงาน 
รากําลัง 
รจัดหาพัสดุ 
ศสอบราคา/ป
การจดัซื้อจัดจ้
ายรับและราย
งฐานะทางการ
การประชุมคณ
ผลการปฏิบัติ
ผลคะแนนกา
จความพึงพอ

าตรการ  : ม

มูลข้าวสารขอ
ร่ข้อมูลที่สําคั

ส่วนตําบลมะ
นสามารถตร
ส่วนตําบลมะเ

พร่ข้อมูลข้าวส
พร่ข้อมูลข่าวส
หรือผู้รับบริกา

ผยแพร่ต่อปร

บลมะเกลือเก่

ระเภทต่างๆ 

ประจําปี 

ระกวดราคา 
จา้ง 
จ่าย 
รเงิน 
ณะผู้บริหารท้
ติงานประจําปี 
รประเมินมาต

อใจของประชา

มาตรการ “เผ

องราชการ พ.
คัญๆ ของหน่ว

ะเกลือเก่า จึง
วจสอบการป
เกลือเก่า ได้ง่า

สารที่สาํคัญแล
สารที่หลากหล
ารสามารถเข้า

ะชาชนในพ้ืนท

า  

เผยแพรใ่ห้ปร

ทอ้งถิ่น 

ตรฐานการปฏิ
าชน 

 
 

๖๖

ลําดับที

ยแพร่ข่อมูลข

ศ.๒๕๔๐ มาต
วยงาน เช่น โค

ได้จัดทํามาต
ปฏิบัติราชการ
ายและสะดวก

ละเข้าถงึง่าย 
ลาย 
ถึงข้อมูลข่าวส

ที่ และเข้าถึงไ

ระชาชนทั้งใน

ฏิบัติราชการ 

 

ที่ ๒๘

ขาวสารที่สําคัญ

ตรา ๗ และม
ครงสร้างและ

รการเผยแพร
รตามอํานาจห
กมากขึ้น 

สารได้สะดวก

ได้โดยสะดวกม

และนอกพ้ืนที

 

ญผา่นสื่อต่าง

าตรา๙ กําหน
การจัดองค์กร

ร่ข้อมูลข่าวสา
หน้าที่และเข้

กมากย่ิงขึ้น 

มากกว่า๑๐ ป

ที่ ได้แก่ 

ๆ” 

นดให้หน่วยงา
ร อํานาจหน้า

ารที่สําคัญแล
้าถึงข้อมูลตา

ประเภทขึ้นไป

าน
าที่

ละ
าม

 



๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จํานวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๖๗ 
 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล

หน่วย
องคก์

สําคัญ
ข่าวส
หน่วย
โทรทั
หน้าที
๓. วัต

๔. เป้

น้อยก
๕. พื้น

๖. วิธี

 

 

อโครงการ / 
  

ลักการและเห
ด้วยพระร

ยงานของรัฐจ
กร อํานาจหน้า

ดังน้ัน องค
ญๆ ของหน่ว
สารครอบคลุ
ยงานหรือสื่อสั
ทัศน์ วิทยุ สื่อ
ที่และเข้าถึงขอ้
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือใ
๓.๒ เพ่ือใ
๓.๓ เพ่ือใ

ปา้หมาย/ผลผ
องค์การบ ิ

กว่า ๗ ช่องทา
นทีดํ่าเนนิกา

พ้ืนที่ทั้งใน
ธดํีาเนนิการ 

จัดให้มีแล
- บอร์ดหน
- บอร์ดปร
- ประกาศ
- ศูนย์ข้อม
- จัดส่งเอก
- ประชาสั
- หนังสือพิ
- ประกาศ

กิจกรรม / ม
 

หตุผล 
ราชบัญญัติข้
จะต้องจัดให้มี
าที่ แผนงาน โ
ค์การบริหารส
ยงานผ่านศูน
มทุกกลุ่มเป้า
สังคม (Socia
อิเล็กทรอนิก
อมูลตามภารกิ

ให้มีช่องทางก
ให้ประชาชนห
ให้มีช่องทางใน
ผลิต 
ริหารส่วนตําบ
าง 
ร 
นและนอกเขต

ละเผยแพร่ข้อม
น้าสํานักงานอ
ระชาสัมพันธ์ข
ศเสียงตามสาย
มูลข่าวสารขอ
กสารเผยแพร
สมัพันธ์ข้อมูลก
พิมพ์หรือวิทยุ
ศผ่านเว็บไซต์/

าตรการ  : ม
 บ

ข้อมูลข่าวสาร
มีการเผยแพร
โครงการและอื
ส่วนตําบลมะเ
นย์ข้อมูลข่าวส
าหมาย ได้แ
l Media) 

กส์อ่ืนๆ ทั้งน้ี 
กิจหลักขององ

ารเผยแพร่ข้อ
หรือผู้รับบริกา
นการรับเรื่องร้

บลมะเกลือเก่

ตองค์การบริห

มูลข่าวสารใน
องค์การบริหา
ขององค์การบ
ย/วิทยุชุมชน/
ององค์กรปกค
ร่รายงานประจ
การดําเนินงาน
ท้องถิ่น 
/เว็บบอร์ด/เฟ

มาตรการ “จัดใ
บริหารส่วนตําบ

รของราชการ
ร่ข้อมูลข่าวสา
อ่ืนๆ  
เกลือเก่า จึงได
สาร และช่อง
ก่หน่วยประช
หมายเลขโท

เพ่ือให้ประชา
งค์การบริหาร

อมูลข่าวสารข
ารสามารถเข้า
ร้องเรียนที่เข้า

า มีช่องทางใน

ารส่วนตําบลม

นช่องทางที่เป็น
รส่วนตําบลม

บริหารส่วนตําบ
/หอกระจายข่
รองส่วนท้องถิ
จําปี  
นขององค์กรป

ฟสบุ๊ค ที่มีข้อมู

 
 
 

๖๘

ลําดับที

ให้มีชองทางที่ป
บลมะเกลือเก่า

ร พ.ศ.๒๕๔
ารที่สําคัญ ขอ

ด้ตระหนักและ
งทางที่หลาก
ชาสัมพันธ์ ณ
ทรศัพท์เฉพาะ
าชนสามารถต
รส่วนตําบลมะ

องหน่วยงานที
ถึงข้อมูลข่าวส
าถึงประชาชน

นการเผยแพร

มะเกลือเก่า  

นการอํานวยค
ะเกลือเก่า  
บลมะเกลือเก
าว/รถกระจา
ถิ่น มีเจ้าหน้า

ปกครองส่วนท้

มูลผลการดําเน

 

ที่ ๒๙

ประชาชนเข้าถึ
” 

๐ มาตรา ๗
องหน่วยงาน 

ะเห็นความสาํ
กหลาย ดังน้ัน
ณ ที่ทําการข
ะ การเผยแพ
ตรวจสอบกา
ะเกลือเก่าได้ง่า

ที่หลากหลาย 
สารได้สะดวก
นได้ง่าย 

ร่ข้อมูลข่าวสา

ความสะดวกแ

ก่า 
ายเสียง/หน่วย
ที่ให้บริการปร

ทอ้งถิ่น ผ่านสื่

นินงานขององ

 

งข้อมูลขาวสาร

 และมาตรา
เช่น โครงสร้

าคัญของการเ
น เพ่ือให้การ
องหน่วยงาน
ร่ข้อมูลทางสื่
รปฏิบัติราชก
ายและสะดวก

กมากย่ิงขึ้น 

ารของหน่วยงา

แก่ประชาชน ไ

ยประชาสัมพัน
ระชาชน 

สือ่มวลชน/กา

งค์กรปกครอง

รขององค์การ 

 ๙ กําหนดใ
ร้างและการจั

ผยแพร่ข้อมูล
เผยแพร่ข้อมู
น เว็บไซต์ขอ
อสิ่งพิมพ์ต่าง
การตามอํานา
กมากขึ้น 

าน จํานวนไม่

ได้แก่ 

นธ์เคลื่อนที่ 

รจัดแถลงข่าว

งส่วนท้องถิ่น 

ให้
จัด

ลที่
มูล
อง
งๆ 
าจ

ว 



๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณดําเนินการ  ๘,๐๐๐  บาท  องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๖๙ 
 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล
 
กระบ
ทบทว
ส่วนท้
ท้องถิ
 
ความ
ข้อบัญ
๓. วัต

วางแผ

มะเกลื

ประช

ปกคร
๔. เป้

สําหรั
องคก์
๕. พื้น

 
 
 
 
 
 

อโครงการ / 
  

ลักการและเห
ตามท่ีกระ

บวนการทํางา
วน ปรับปรุงแ
ท้องถิ่น นําแผ
ถิ่นของประชา

องค์การบ ิ
มต้องการของป
ญญัติงบประม
ตถุประสงค ์

๓.๑เพ่ือจัด
ผนพัฒนาท้อง

๓.๒เพ่ือระ
๓.๓เพ่ือให

ลอืเก่า  
๓.๔เพ่ือรับ
๓.๕เพ่ือฝึ

ชาธิปไตยแบบ
๓.๖เพ่ือให

รองส่วนท้องถิ่
ปา้หมาย/ผลผ

จัดเก็บข้อ
รับให้ประชาชน
การบริหารส่วน
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ

กิจกรรม / ม
 

หตุผล 
ะทรวงมหาด
นร่วมกันทุกภ
แผนชุมชน เพื
ผนชุมชนสู่การ
ชน   
ริหารส่วนตําบ
ประชาชนมาบ
มาณรายจ่ายป

ัดเก็บข้อมูลพ้ื
งถิ่น 
ะดมความคิดเ
ห้ได้แผนงานโ

บทราบปัญหา
กใหป้ระชาชน
ม ี
ห้ประชาชนมีส
ถิ่น 
ผลิต 
มลูพ้ืนฐานชุม
นได้แสดงควา
นตําบลมะเกลื
ร 
ริหารส่วนตําบ

าตรการ  : ม
 ป

ดไทย โดยกร
ภาคส่วนที่เก่ีย
พ่ือพัฒนาคุณภ
รปฏิบัติซึ่งเป็

บลมะเกลือเก่
บรรจุไว้ในแผ
ประจําปี ของอ

้นฐานที่เป็นม

เห็นและกําหน
ครงการของชุ

าและความต้อ
นได้ร่วมกระบ

ส่วนร่วมในกา

มชนและจัดใหม้
ามคิดเห็นให้ได
ลอืเก่า  

บลมะเกลือเก่

มาตรการรับฟั
ประชาคม” 

รมส่งเสริมกา
ยวข้องในการ
ภาพแผนชุมช
นกลไกสําคัญ

า ได้ดําเนินก
ผนพัฒนาองค์
องค์การบริหา

าตรฐานสามา

นดแนวทางกา
ชุมชนนํามาบร

องการที่แท้จริ
บวนการร่วมคิด

ารป้องกันและ

มีประชุมเวทปี
ด้มาซึ่งแผนงา

า  

๗๐
 

ลําดับที

ฟงความคิดเห็น

ารปกครองส่ว
ส่งเสริมสนับ
ชน และสนับส
ญในการส่งเสริ

ารจัดโครงกา
การบริหารส่ว
รส่วนตําบลม

ารถนําไปใช้ปร

ารแก้ไขปัญหา
รรจุไว้ในแผนพ

งของประชาช
ดร่วมทาํร่วมแ

ะปราบปรามก

ประชาคมในเข
านของชุมชนเ

 

ที่ ๓๐

นของประชาช

วนท้องถิ่น มี
สนุนให้ทุกหมู
สนุนให้หน่วย
ริมการมีส่วนร

รประชุมประ
วนตําบล รวม
ะเกลือเก่า  

ระโยชน์ในกา

าของผู้นําชุมช
พัฒนาสี่ปีของ

ชน 
แก้ปัญหาและ

การทุจรติการป

ขตองค์การบริห
เพ่ือนํามาบรร

 

ชน“โครงการป

มีนโยบายในก
มู่บ้าน  มีกระ
งานภาครัฐ อ
ร่วมในการพัฒ

ชาคมหมู่บ้าน
มถึงการนําเข้า

ารจัดทําแผนชุ

ชน 
งองค์การบิหา

ะส่งเสริมระบอ

ปฏิบัติราชการ

หารส่วนตําบล
รจุไว้ในแผนพัฒ

ประชุม 

การบูรณากา
บวนการจัดท
องค์กรปกครอ
ฒนาชุมชนแล

น เพ่ือนําปัญห
าบรรจุไว้ในร่า

ชุมชนและ

รส่วนตําบล

อบ

รขององค์กร

ลมะเกลือเก่า
ฒนาของ

าร
ทํา 
อง
ละ

หา
าง



๖. วิธีดําเนนิการ 
๖.๑เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือกําหนดวันลงประชาคม 
๖.๓ จัดประชุมเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
ประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
สํานักปลัด  องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า   

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑มีข้อมลูพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐.๒ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๑๐.๓ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาตําบล 
๑๐.๔ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
๑๐.๕ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๑๐.๖ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 



 
๑. ชือ่

 

๒. หล

ต่อเน่ื
มาตร
ประช
ส่วนร่
๓. วัต

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

 
 
 
 

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
องค์การบ

น่ือง สามารถต
รฐานอย่างเท
ชาชน เป็นกลไ
ร่วม และได้รบั
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเ
๓.๒ เพ่ือใ

ปา้หมาย/ผลผ
มีช่องทาง

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธดํีาเนนิการ 
จัดทําขั้นต
- กล่องรับ
- ผ่านเว็บไ
- ผ่าน fac

ะยะเวลาดําเนิ
ประจําปีบ

บประมาณดํา
งบประมา

รับผิดชอบ 
สํานักปลดั

ตัวชี้วัด/ผลลั
ประชาชน

กิจกรรม / ม

หตุผล 
บริหารส่วนตํา
ตอบสนองคว
ท่าเทียมกันทั่
ไกหน่ึงในการน
บบริการที่มีคว

ป็นช่องทางใน
ให้ประชาชนได
ผลิต 
และกําหนดขั้
ร 
ริหารส่วนตําบ

ตอนกระบวนก
บความคิดเห็น
ไซต์องค์การบ
cebook องคก์
นนิการ 
บประมาณ พ.
เนินการ 
ณดําเนินการ 

ด องค์การบริห
ัพธ ์

นได้รับทราบขั้

าตรการ  : โ
ตํ

าบลมะเกลือเ
วามต้องการข
ัวถึงเสมอภา
นํามาพัฒนาป
วามเท่าเทียมแ

นการรับเรื่องร้
ด้ทราบขั้นตอ

ขั้นตอนกระบว

บลมะเกลือเก่

การ และช่องท
นติดต้ังไว้ ณ บ
บริหารส่วนตํา
การบริหารสว่

ศ. ๒๕๖๓ 

 ๔๐,๐๐๐ บ

หารสว่นตําบล

ั้นตอน กระบว

ครงการพัฒน
ตําบลมะเกลือ

เก่า เป็นหน่ว
ของประชาชน
าคตามรัฐธรร
ปรับปรุงบริกา
และโปร่งใส 

ร้องเรียน หรอื
อน และกระบว

วนการในการร

า  

ทางในการรับ
บริเวณจุดให้บ
าบลมะเกลือเก
วนตําบลมะเก

บาท  ตามข้อบั

ลมะเกลือเก่า 

วนการ และแ

 
 
 

๗๒

ลําดับที

นาระบบบริกา
เก่า  

ยให้บริการแ
นในทุกด้าน 
รมนูญของปร
ารให้ดีย่ิงขึ้น ร

อรับความคิดเ
วนการในการ

ร้องเรียน 

เรื่องร้องเรียน
ริการบริหารส
ก่า  
กลือเก่า 

บัญญัติงบประ

 

แสดงความคิด

 

ที่ ๓๑

รประชาชนเชิ

ก่ประชาชนแ
เพ่ือมุ่งเน้นให
ระเทศไทย ก
รวมทั้งเป็นช่อ

ห็น ข้อเสนอแ
รร้องเรียน 

นจากประชาช
ส่วนตําบลมะเ

ะมาณ พ.ศ. ๒

เห็นผ่านช่องท

 

ชิงรุก  ศูนย์บริ

แบบองค์รวมผ
ห้ประชาชนได
การแสดงควา
องทางที่เปิดให้

แนะจากประช

ชน ได้แก่ 
เกลือเก่า  

๒๕๖๓ 

ทางในการรับ

ริการประชาช

ผสมผสานแล
ด้รับบริการที่
ามคิดเห็นขอ
ห้ประชาชนได้

ชาชน 

เรื่องรอ้งเรียน

น 

ละ
ที่มี
อง
ด้มี

น 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล

ต่อเน่ื
มาตร
ประช
ส่วนร่
๓. วัต

ปัญห
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

เจ้าหน

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

 
 
 
 

 

อโครงการ / 
  

ลักการและเห
องค์การบ

น่ือง สามารถต
รฐานอย่างเท
ชาชน เป็นกลไ
ร่วม และได้รบั
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเ
๓.๓ เพ่ือด

าภายใน ๑๕ 
ปา้หมาย/ผลผ

รับแจ้งเรื่อ
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

๖.๑เผยแพ
๖.๒ รับแจ
๖.๓ดําเนิน

น้าที่ผู้เก่ียวข้อ
๖.๔แจ้งผล

ะยะเวลาดําเนิ
ประจําปีบ

บประมาณดํา
ไม่ใช้งบปร

รับผิดชอบ 
ทุกส่วนรา

ตัวชี้วัด/ผลลั
การแก้ไขปั

กิจกรรม / ม
 

หตุผล 
บริหารส่วนตํา
ตอบสนองคว
ท่าเทียมกันทั่
ไกหน่ึงในการน
บบริการที่มีคว

ป็นการรับแจ้
ดําเนินการแก้ไ
วัน 
ผลิต 
องร้องเรียน/ ร
ร 
ริหารส่วนตําบ

พร่ประชาสัมพ
จง้โดยตรงหรอื
นการออกตรว
องเพ่ือแก้ไขปัญ
ลการปฏิบัติง
นนิการ 
บประมาณ พ.
เนินการ 
ระมาณดําเนิน

าชการในองคก์
ัพธ ์
ปัญหาเร่ืองร้อง

าตรการ  : ม
 ผู้

าบลมะเกลือเ
วามต้องการข
ัวถึงเสมอภา
นํามาพัฒนาป
วามเท่าเทียมแ

้งปัญหาความ
้ไขปัญหาร้องเ

ร้องทุกข์ เก่ียว

บลมะเกลือเก่

พันธ์ให้ประชา
อรับเรื่องผ่าน
วจพ้ืนที่เรื่องร้
ญหาตามควา
านให้ผู้ร้องทร

ศ. ๒๕๖๓ 

นการ 

การบริหารสว่

งเรียนร้องทุกข

มาตรการแก้ไข
ผูร้้องเรียน/ รอ้

เก่า เป็นหน่ว
ของประชาชน
าคตามรัฐธรร
ปรับปรุงบริกา
และโปร่งใส 

มเดือดร้อนขอ
เรียนร้องทุกข์

วกับเหตุเดือด

า  

าชนทราบช่อง
นศูนย์รับเรื่องร
้องเรียน/ร้องท
มจําเป็นและเ
ราบภายใน ๑

วนตําบลมะเกล

ข์ได้รับการแก้ไ

๗๓

ลําดับที

ขเรื่องร้องเรีย
องทุกข์ทราบ 

ยให้บริการแ
นในทุกด้าน 
รมนูญของปร
ารให้ดีย่ิงขึ้น ร

งประชาชนใน
ข์ให้กับประชา

ดร้อนรําคาญจ

งทางในการแจ
ราวร้องทุกข์ 
ทุกข์และนําเรื
เร่งด่วน 
๕วันนับแต่วัน

ลือเก่า  

ไขปัญหา และ

 

ที่ ๓๒

น/ ร้องทุกข์ ภ

ก่ประชาชนแ
เพ่ือมุ่งเน้นให
ระเทศไทย ก
รวมทั้งเป็นช่อ

นพ้ืนที่เก่ียวกับ
ชน ให้แล้วเส

จากประชาชน

จง้เหตุเดือดรอ้

รื่องเสนอต่อค

นรับแจ้ง 

รายงานให้ผู้ร้อ

 

ภายใน ๑๕ วั

แบบองค์รวมผ
ห้ประชาชนได
การแสดงควา
องทางที่เปิดให้

บเหตุเดือดร้อน
ร็จและรายงา

น 

อนรําคาญ 

ณะผู้บริหารพิ

องเรียนทราบภ

ัน และรายงา

ผสมผสานแล
ด้รับบริการที่
ามคิดเห็นขอ
ห้ประชาชนได้

นรําคาญ 
านผลการแก้ไข

พิจารณาสั่งกา

ภายใน ๑๕ วัน

น 

ละ
ที่มี
อง
ด้มี

ข

าร

น 



 
๑. ชือ่

 

๒. หล

(แก่ไข
และโค

บริหา
ปกคร
งานวิ
แต่งต้ั
๓. วัต

ส่วนไ
มะเก
คณะก
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

๗. ระ

๙. งบ

๑๐. ผ

๑๑. ต

และร่
ต้องก
และให
 

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
ตามระเบี

ขเพ่ิมเติม ฉบับ
ครงสร้างของอ

ดังน้ัน เพ่ือ
ารส่วนตําบล 
รองส่วนท้องถิ่
เคราะห์นโยบ
ั้งคณะกรรมก
ตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริ
ได้มีส่วนร่วมแ
ลือเก่า ให้สอ
กรรมการพัฒน
ปา้หมาย 

คณะกรรม
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

จัดประชุม
ะยะเวลาในกา

ประจําปีบ
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
ผูร้ับผิดชอบโ

งานวิเครา
ตัวชี้วัด/ผลลั

คณะกรรม
ร่างแผนการดํา
การของประช
ห้ความสําคัญ

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ยบกระทรวง
บที่ ๒ พ.ศ. ๒
องค์กรจัดทําแ
อให้องค์การบ
มีองค์กรจัดท
น พ.ศ.๒๕๔๘

บายและแผนฝ่
การสนับสนุนก

ริมให้บุคลากร
และแสดงควา
อดคล้องกับป
นาองค์การบริ

มการสนับสนุน
ร 
ริหารส่วนตําบ

มคณะกรรมกา
ารดําเนินการ
บประมาณ พ.
เนินการ 
ระมาณ 
โครงการ 
าะห์นโยบายแ
ัพธ ์
มการสนับสนุ
าเนินงานเพ่ือ
าคมและชุมช

ญในการต่อต้าน

าตรการ  : ม
อ

มหาดไทยว่า
๒๕๕๙) หมวด
แผนพัฒนาขอ
บริหารส่วนตํา
ทําแผนตามระ
๘(แก้ไขเพ่ิมเติ
ฝายแผนงานแ
การจัดทําแผน

รขององค์การ
ามคิดเห็นในก
ระเด็นหลักก
ริหารส่วนตําบ

นการจัดทําแผ

บลมะเกลือเก่

ารฯ  เพ่ือคัดเ
ร 
ศ. ๒๕๖๓ 

และแผน สํานัก

นุนการจัดทําแ
อใช้เป็นแผนพั
ชนในเขตองค์
นการทุจริต 

มาตรการแต่ต้ั
องค์การบริหา

ด้วยการจัดทํ
ด ๑ องค์กรจัด
ององค์กรปกค
บลมะเกลือเก
ะเบียบกระทร
ติม ฉบับที่ ๒ พ
และงบประมาณ
นพัฒนาองค์ก

รบริหารส่วนต
การจัดทําร่าง
การพัฒนาที่ป
บลมะเกลือเก่า

ผนพัฒนาองค์

า  

ลือกผู้แทนปร

กปลัดองค์การ

แผนพัฒนา เพ
ัฒนาในการพั
์การบริหารส่

๗๔

ลําดับที่

ั้งคณะกรรมก
รส่วนตําบลม

ําแผนพัฒนา
ดทําแผนพัฒน
ครองส่วนท้อง
ก่า ในฐานะอง
รวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ณ สํานักปลัด
ารบริหารส่วน

ตําบลมะเกลือ
งแผนพัฒนาท้
ประชาคมองค
า  กําหนดด้วย

ค์การบริหารส่ว

ระชาคมองค์ก

รบริหารส่วนต

พ่ือเป็นองค์ก
พัฒนาองค์การ
วนตําบลมะเ

๔ 

ที่  ๓๓

การสนับสนุนก
ะเกลือเก่า  

องค์กรปกคร
นา ข้อ๗(๒) แ
ถิ่นในรูปแบบ
งค์กรปกครอง
ย ว่าด้วยการจั
องค์การบริหา

ดองค์การบริห
นตําบลมะเกลื

อเก่า และตัว
ท้องถิ่นสี่ปีขอ
ค์การบริหารส
ยความถูกต้อง

วนตําบลมะเก

การบริหารส่วน

ตําบลมะเกลือ

กรในการจัดทํ
รบริหารส่วนต
กลือเก่า ด้วย

 

การจัดทําแผน

รองส่วนท้องถิ
และข้อ๙ กําห
บของคณะกรร
งส่วนท้องถิ่นรู
จัดทําแผนพัฒ
ารส่วนตําบลม
ารส่วนตําบลม
ลอืเก่า ขึ้น 

วแทนประชาช
ององค์การบริ
ส่วนตําบลมะ
ง โปร่งใส แล

กลือเก่า  

นตําบลมะเกลื

อเก่า  

ทําร่างแผนพัฒ
ตําบลมะเกลือ
ยความถูกต้อง

นพัฒนา 

ถิ่น พ.ศ.๒๕๔
หนดให้มีองค์ก
รมการ 
รูปแบบองค์กา
ฒนาขององค์ก
มะเกลือเก่าโด
มะเกลือเก่า จึ

ชนจากทุกภา
หารส่วนตําบ
เกลือเก่า แล
ะสุจริต 

ลอืเก่า  

ฒนาท้องถิ่นสี่
อเก่า ตามควา
งโปร่งใส สุจริ

๔๘
กร

าร
กร
ดย
จึง

าค
บล
ละ

สี่ปี
าม
ริต 



 
๑. ชือ่

 

๒. หล

(แก้ไข
กําหน
ดังน้ัน
ส่วนต
แผนพ
ส่วนต
บริหา
ตําบล
๓. วัต

ส่วนไ
ส่วนต
เป้าหม
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

๗. ระ
 
๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

บริหา
ของป
สุจรติ

 

อโครงการ / 

ลักการและเห
ตามระเบี

ขเพ่ิมเติม ฉบั
นดให้มีองค์กร
น เพ่ือให้องค์ก
ตําบล มีองค์
พัฒนาขององค
ตําบลมะเกลือ
ารส่วนตําบลม
ลมะเกลือเก่า 
ตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริ
ได้มีส่วนร่วมแ
ตําบลให้สอดค
มายถูกต้องตา

ปา้หมาย 
คณะกรรม

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธดํีาเนนิการ 
จัดประชุม

ะยะเวลาในกา
ปีงบประม

บประมาณดํา
ไม่ใช้งบปร

รับผิดชอบโค
งานวิเครา

ตัวชี้วัด/ผลลั
องค์การบ

ารส่วนตําบลม
ประชาชนโดยส
ต และให้ความ

กิจกรรม / ม

หตุผล 
ยบกระทรวง
บับที่ ๒ พ.ศ. 
รและโครงสร้
การบริหารส่ว
กรติดตามแล
ค์กรปกครองส
อเก่าโดยงาน
มะเกลือเก่า จึ
ขึ้น 

ริมให้บุคลากร
และแสดงควา
คล้องกับแนว
ามหลักวิธีการ

มการติดตามแ
ร 
ริหารส่วนตําบ

มคณะกรรมกา
ารดําเนินการ
มาณ  
เนินการ 
ระมาณ 
รงการ 
าะห์นโยบายแ
ัพธ ์

บริหารส่วนตํา
มะเกลือเก่า เป็
ส่วนรวมและ
มสําคัญในการ

าตรการ  : ม
อ

มหาดไทยว่า
๒๕๕๙) หม

ร้างขององค์ก
วนตําบลมะเก
ละประเมินผ
ส่วนท้องถิ่น พ
วิเคราะห์นโย
จึงแต่งต้ังคณ

รขององค์การ
ามคิดเห็น กา
นโยบายของ
รงบประมาณ 

และประเมินผ

บลมะเกลือเก่

ารชุมชน เพ่ือ
ร 

และแผน สํานัก

าบลมะเกลือ
ป็นองค์กรในก
เพ่ือให้การบริ
รต่อต้านการทุ

มาตรการแต่งต
องค์การบริหา

ด้วยการจัดทํ
วด ๖ การติด
รติดตามและ
กลือเก่าในฐาน
ลแผนพัฒนา
พ.ศ.๒๕๔๘ (
ยบายและแผ
ะกรรมการติ

รบริหารส่วนต
รติดตามและ
รัฐบาล กระท

ลแผนพัฒนาอ

า 

คัดเลือกผู้แทน

กปลัด องค์กา

เก่า  มีคณะก
การการติดตา
ริหารงานของ
ทจุริต 

๗๕

ลําดับที

ต้ังคณะกรรม
รส่วนตําบลม

ําแผนพัฒนา
ดตามและปร
ะประเมินผลแ
นะองค์กรปก
าตามระเบียบ
แก้ไขเพ่ิมเติม
น ฝ่ายแผนง
ดตามและปร

ตําบลมะเกลือ
ประเมินผลแ
ทรวงมหาดไท

องค์การบริหา

นประชาคมอ

ารบริหารส่วน

กรรมการติดต
ามและประเมิ
องค์กรปกคร

๕ 

ที่ ๓๔

การติดตามแล
ะเกลือเก่า 

องค์กรปกคร
ระเมินผลแผน
แผนพัฒนาใน
ครองส่วนท้อ
บกระทรวงม
ม ฉบับที่ ๒ พ
งานและงบปร
ระเมินผลแผน

อเก่า และตัว
แผนพัฒนาท้อ
ทย และงบปร

ารส่วนตําบลม

งค์การบริหาร

นตําบลมะเกลอื

ตามและประ
มินผลแผนพัฒ
องส่วนท้องถิ่น

 

ละประเมินผล

รองส่วนท้องถิ
นพัฒนา ข้อ๒
นรูปแบบของค
องถิ่นรูปแบบอ
มหาดไทยว่าด
.ศ. ๒๕๕๙) อ
ระมาณ สํานั
นพัฒนาองค์ก

วแทนประชาช
องถิ่นสี่ปีของอ
ระมาณมีความ

มะเกลือเก่า 

รส่วนตําบลมะ

อเก่า  

ะเมินผลแผนพ
ฒนาท้องถิ่นสี่ปี
น ด้วยความถู

ลแผนพัฒนา 

ถิ่น พ.ศ.๒๕๔
๒๘ และข้อ๒
คณะกรรมกา
องค์การบริหา
ด้วยการจัดทํ
องค์การบริหา
ักปลัดองค์กา
การบริหารส่ว

ชนจากทุกภา
องค์การบริหา
มสอดคล้องกั

ะเกลือเก่า  

พัฒนาองค์กา
ปีเพ่ือประโยช
ถูกต้อง โปร่งใ

๔๘
๙
าร
าร
ทํา
าร
าร
วน

าค
าร
กับ

าร
ชน์
ใส 



๑. ชือ่

 

๒. หล

ด้านก
(ประช
๓.วัต

มะเก
ข้อบัง
แข็งขั
๔. เป้

๕. วิธี

มะเก
ข้อบัง
มะเกลื
กรรม
กรรม

ท้องถิ
๖. ระ

๗. งบ

๘. ผูร้ั

๙. ตัว

ตําบล

ดําเนิน

 

 
อโครงการ / 

ลักการและเห
ตามที่องค์

การจัดซื้อจัด
ชาคม) ให้มีสว่
ถุประสงค ์

เพ่ือเป็นก
ลือเก่า อย่าง
งคับกําหนดให้
ันกับมาตรกา

ปา้หมาย 
ตัวแทนปร

ธกีารดําเนินก
๕.๑ ส่งเส

ลือเก่า  อย่าง
งคับกําหนดให
ลอืเก่าในหลา
มการเปิดซอง
การตรวจการ

๕.๒ มีการ
ถิ่นจะได้ปฏิบัติ
ะยะเวลาการด

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

งานพัสดุแ
วชี้วัด/ผลลพั

๙.๑ ภาค
ลมะเกลือเก่า  

๙.๒ ภาค
นงานของหน่ว

กิจกรรม / ม

หตุผล/ที่มาขอ
ค์การบริหารสว่
ดจ้างขององค์
วนร่วมอย่างแ

ลไกภาคประช
งแข็งขันสําหรั
ห้ภาคประชาช
รการป้องกันก

ระชาคมหมู่บ้า
การ 
สริมกลไกภาค
งแข็งขันสําห
ห้ภาคประชา
ยๆส่วนเช่นให
สอบราคาเป็น
รจ้างฯลฯ 
รช้ีแจงให้ควา
ติหน้าที่ได้อย่า
ดําเนินการ 
บประมาณ  ๒
เนินการ 
ระมาณ 
รงการ 
และทรัพย์สิน 
ธ ์
ประชาชนมีส

ประชาชนทร
วยงานท้องถิน่

าตรการ  : ม
รั

องโครงการ 
วนตําบลมะเก
ค์กรปกครอง
แข็งขันกับมาต

ชาชน (โดยวิธี
รับการทํางาน
ชนและส่งเสริม
การทุจริตในอ

านทั้ง ๒๐ หมู

คประชาชน (โ
รับการทํางาน
าสังคม(ตัวแท
ห้ตัวแทนประช
นกรรมการพิ

ามรู้ความเข้าใ
างถูกต้อง 

๒๕๖๓ 

กองคลังองค์ก

ส่วนร่วมในกา

ราบและตระห
นของตนเอง 

มาตรการแต่งต
รับงานจ้าง 

กลือเก่า ได้ดํา
ส่วนท้องถิ่นใ
ตรการการป้อง

ธีผ่านการประ
นขององค์การ
มกลไกภาคปร
องค์การบริหา

มู่บ้าน 

โดยผ่านการป
นขององค์การ
ทนประชาคม)
ชาคมมีส่วนรว่

พิจารณาผลกา

ใจเรื่องระเบีย

การบริหารสว่

รดําเนินงานแ

หนักถึงสิทธิห

 
 

๗๖

ลําดับที

ต้ังตัวแทนประ

าเนินการตามข
ในรอบปีงบป
งกันการทุจริต

ะชาคม) ในกา
รบริหารส่วนต
ระชาชน (โดย
รส่วนตําบล น

ประชาคม) ให
รบริหารส่วนต
) ต้องไปมีส่วน
วมเป็นกรรมก
ารประกวดรา

ยบฯว่าด้วยกา

วนตําบลมะเก

และตรวจสอบ

หน้าที่และบทบ

 

ที่ ๓๕

ะชาคมเข้ารว

ข้อบัญญัติงบป
ประมาณและ
ตในองค์การบ

ารมีส่วนร่วมกั
ตําบลมะเกลือ
ยวิธีผ่านการปร
น่ันคือได้ทําหน

ห้มีส่วนร่วมกั
ตําบลมะเกลือ
นเก่ียวข้องกับ
การตามระเบีย
าคาเป็นคณะ

ารพัสดุของหน

ลือเก่า  

บการดําเนินง

บาทในการมี

 

มเป็นคณะกร

ประมาณรายจ
ะส่งเสริมให้ภ
ริหารส่วนตําบ

กับองค์การบริ
อเก่า ได้มีกฎ
ระชาคม) ให้มี
น้าที่อย่างถูกต้

ับองค์การบริ
อเก่า ได้มีกฎ
บองค์การบริ
ยบฯว่าด้วยกา
กรรมการตร

น่วยการบริหา

งานขององค์ก

ส่วนร่วมและ

รรมการตรวจ 

จ่ายประจําปีใ
ภาคประชาช
บลมะเกลือเก่

ริหารส่วนตําบ
ฎหมายระเบีย
มีส่วนร่วมอย่า
ต้อง 

หารส่วนตําบ
ฎหมายระเบีย
หารส่วนตําบ
ารพัสดุเช่นเป็
วจรับพัสดุเป็

ารราชการส่ว

การบริหารส่ว

ะตรวจสอบกา

ใน
ชน 
ก่า 

บล
ยบ
าง

บล
ยบ
บล
ปน
ปน

วน

วน

าร



 
๑. ชือ่
 

๒. หล

ตําบล
ดําเนิน
ที่แทร
กฎหม
บริหา
ทางก
ระเบีย
เป็นไป
๓. วัต

พ.ศ.๒

เก่ียวข

คณะรั

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

ที่ยอม
ควบค
ปฏิบัติ
 
 
 
 
 

 

อโครงการ/ กิ

ลักการและเห
การตรวจ

ลมะเกลือเก่า
นงานผิดพลา
รกอยู่ในการ
มายที่กําหนดโ
ารเพ่ือให้สาม
การตรวจสอบ
ยบ ข้อบังคับ ต
ปอย่างถูกต้อง
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือจั
๒๕๔๔ 

๓.๒ เพ่ือพิ
ข้อง 

๓.๓ เพ่ือต
รัฐมนตร ีและ

๓.๔ เพ่ือต
๓.๕ เพ่ือเ

ปา้หมาย/ผลผ
พนักงานท

นทีดํ่าเนนิกา
ส่วนราชก

ธกีารดําเนินก
๖.๑ จัดทํา
๖.๒ ตรวจ

มรับโดยทั่วไป
คุมภายในแล
ติงานของหน่ว

กิจกรรม / มา

หตุผล/ที่มาขอ
สอบภายในเ
 เป็นไปอย่าง
ดและลดควา
ปฏิบัติงานต
โดยผู้บริหารส
มารถบรรลุวัต
บภายในท่ีชัดเ
ตลอดจนกฎห
งและเป็นไปต

จดัวางระบบก

พิสูจน์ความถกู

ตรวจสอบการ
ะนโยบายที่กํา
ตรวจสอบหาร
ป็นหลักประกั
ผลิต 
ทุกหน่วยงาน 
ร 
ารทุกหน่วยงา

การ 
าแผนปฏิบัติง
จสอบความถูก
ป ปริมาณมาก
ละความสําคัญ
วยรับตรวจ 

าตรการ  : มา

องโครงการ 
ป็นปัจจัยสําค
งมีประสิทธิภ
มเสียหายที่อา
ามปกติ ซึ่งจ
สามารถนํา แผ
ตถุประสงค์ขอ
เจน ดังน้ัน ก
หมายต่างๆ ที่เกี
ามวัตถุประสง

การควบคุมภา

กต้องและเช่ือ

รปฏิบัติงานขอ
หนด 
ระบบการควบ
กันการใช้และ

ขององค์การบ

าน ขององค์ก

งานตรวจสอบ
กต้องและเช่ือ
กน้อยตามคว
ญของเรื่องที่

าตรการจัดทํา

คัญที่จะช่วยใ
ภาพและประสิ
าจเกิดขึ้น ซึ่ง
จะต้องมีการก
ผนการตรวจส
องการดําเนิน
ารจัดทําแผน
ก่ียวข้องจะทํา
งค์ของทางรา

ยในตามระเบี

อถือได้ของข้อม

องหน่วยรับตร

บคุมภายในขอ
ระวังทรพัย์สนิ

บริหารส่วนตํา

การบริหารส่วน

ภายใน 
อถือได้ของข้อ
วามจําเป็นแล
ตรวจสอบ ร

๗๗

ลําดับที

แผนการตรวจ

ให้การดําเนิน
สิทธิผล ทั้งยั
การตรวจสอบ
กระทําอย่างเ
สอบภายในมา
นงานอีกทั้งยัง
นการตรวจสอ
า ให้การปฏิบัติ
ชการ 

บียบ คตง. ว่าด

มูลและตัวเลข

รวจว่าเป็นไปต

องหน่วยรับตร
นต่างๆ ของส่

าบลมะเกลือเก

นตําบลมะเกลื

มูลและตัวเลข
ละเหมาะสม โ
รวมทั้งวิเครา

 

ที่ ๓๖

จสอบภายในป

นงานตามภาร
ังช่วยป้องกัน
บภายในนั้นยั
เป็นขั้นตอนที
าใช้โดยรวมเป็
งเป็นแนวทาง
อบภายในอย่า
ติงานองค์การบ

ด้วยการกําหน

ขต่างๆ ทางด้า

ตามกฎหมาย 

รวจว่าเพียงพอ
วนราชการเป็

ก่า  

ลอืเก่า 

ขต่างๆ ด้วยเท
โดยคํานึงถึงป
ะห์และประเ

 

ประจําปี  ๒๕

รกิจขององค์ก
นหรือลดความ
ังถือเป็นส่วนป
ที่ถูกต้องตาม
ปนส่วนหน่ึงขอ
งการปฏิบัติงา
างมีมาตรฐาน
บริหารส่วนตํา

นดมาตรฐานค

านการบัญชี แ

ระเบียบ ข้อบ

อ และเหมาะส
ปนไปอย่างเหม

ทคนิค และวิธี
ประสิทธิภาพ
เมินผลการบ

๕๖๓ 

การบริหารส่ว
มเสี่ยงจากกา
ประกอบสําคั
มระเบียบ แล
องกระบวนกา
าน ซึ่งเป็นแน
นประกอบกับ
าบลมะเกลือเก

ควบคุมภายใน

และด้านอ่ืนๆที

บังคับ คําสั่งม

สม 
มาะสม 

ธีการตรวจสอ
พของระบบกา
ริหารและกา

วน
าร
ัญ
ละ
าร
นว
บมี
ก่า

น

ที่

มติ

อบ
าร
าร



๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ 
กําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึน้ 
๑๐.๒ ความเสีย่งในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
๑๐.๔ ลกูหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๘ 
 



 

๑. ชือ่
 

๒. หล

๒๕๔๔
คณะก

จึงได้มี
๓. วัต

ตามแ

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

ประเมิ

รายงา
ดูแลแ
๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ต

ปองกั

 

อโครงการ/ กิ

ลักการและเห
ตามระเบี

๔กําหนดให้ห
กรรมการตรว

ดังน้ัน เพ่ือ
มีการจัดทําแล
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือติ
๓.๒ เพ่ือส

แบบที่ระเบียบ
๓.๓ เพ่ือร

ปา้หมาย/ผลผ
พนักงานข

นทีดํ่าเนนิกา
ส่วนราชก

ธกีารดําเนินก
๖.๑ แต่งตั
๖.๒ ผู้บรหิ
๖.๓ คณะ

มินองค์ประกอ
๖.๔ คณะ

านการควบคุม
และคณะกรรม
ะยะเวลาการด

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ผลลั

บุคลากรมี
กันและลดควา

กิจกรรม / มา

หตุผล/ที่มาขอ
ียบคณะกรร

หน่วยรับตรวจ
จเงินแผ่นดินอ
อให้การปฏิบัติ
ละรายงานการ

ติดตามและปร
สรุปรายงานผล
บฯ กําหนด 
รายงานการติดต
ผลิต 
ขององค์การบ ิ
ร 
ารทุกหน่วยงา

การ 
ต้ังคณะกรรมก
หารมีหนังสือแ
ะกรรมการติดต
อบ ตามแบบ 
กรรมการติดต
มภายใน ตามร
การตรวจเงินแ
ดําเนินการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณดําเนิน
รงการ 

นตรวจสอบภา
ัพธ์  

มีความรู้ความ
ามเสี่ยงต่อการ

าตรการ  : มา

องโครงการ 
มการตรวจเงิ

จติดตามประเม
อย่างน้อยปีละ
ติถูกต้องและเ
รควบคุมภายใ

ระเมินผลการค
การประเมินผล

ตามและประเมนิ

ริหารส่วนตําบ

าน ขององค์ก

การติดตามและ
แจ้งให้ทุกส่วน
ตามผลและป
ปย.๑ และป
ตามและประเ
ระเบียบฯ ข้อ 
แผ่นดิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

นการ 

ายใน องค์การ

เข้าใจในการป
รปฏิบัติงาน แ

าตรการจัดทํา

งินแผ่นดิน ว่
มินผลการคว
ะครั้ง ภายใน
เป็นไปตามที่ร
ในตามที่คณะ

ควบคุมภายใน
ลการควบคุมภ

นผลการควบคมุ

บลมะเกลือเก่

การบริหารส่วน

ะติดตามประเ
นราชการติดต
ระเมินผลการ
ระเมินผลการ
เมินผลการควบ
๖ ระดับองค์ก

รบริหารส่วนตํ

ปฏิบัติงานเพ่ือ
และเกิดประโย

 
 

๗๙

ลําดับที

รายงานการค

าด้วยการกํา
บคุมภายในที
เก้าสิบวันนับจ
ะเบียบฯ กําห
ะกรรมการตรว

 ระดับองค์กร
ภายในให้นายก

มภายในต่อผู้กํา

าทุกหน่วยงาน

นตําบลมะเกลื

เมินผลการควบ
ตามและประเมิ
รควบคุมภายใ
รปรับปรุงการ
บคุมภายในระ
กร และนําเสน

ําบลมะเกลือเ

อให้เกิดประสิท
ยชน์สูงสุดต่ออ

 

ที่ ๓๗

ควบคุมภายใน

หนดมาตรฐา
ที่ได้กําหนดไว้ 
จากวันสิ้นปีงบ
หนด องค์การบ
วจเงินแผ่นดิน

รขององค์การบ
กองค์การบริหา

ากับดูแลและค

น 

ลอืเก่า 

บคุมภายใน ร
มินผลการควบ
ใน ระดับหน่ว
ควบคุมภายใน
ะดังองค์กร ดํ
นอผู้บริหาร พ

เก่า  

ทธิภาพสูงสุด 
องค์กรและปร

 

น 

านการควบคุ
รายงานต่อผู้
บประมาณ 
บริหารส่วนตํา
นกําหนด เป็น

บริหารส่วนตําบ
ารส่วนตําบลม

ณะกรรมการตร

ะดับหน่วยงาน
บคุมภายใน 
ยงานย่อย ดํา
น ตามแบบ ป
าเนินการรวบ

พร้อมจัดส่งราย

ลดโอกาสคว
ระชาชนโดยรว

มภายใน พ.ศ
้กํากับดูแลแล

าบลมะเกลือเก
ประจําทุกปี 

บลมะเกลือเก่
ะเกลือเก่าทรา

รวจเงินแผ่นดิน

นย่อย/องค์กร

าเนินการ 
ปย.๒ 
บรวม เพ่ือจัดท
ยงานให้ผู้กํากั

ามผิดพลาด 
วม 

ศ.
ละ

ก่า 

า 
าบ

น 

ร 

ทํา
กับ



 
๑. ชือ่

 

๒. หล

กําหน
ควบค
โครงก
แผ่นดิ
สร้าง
ภายใน
หรือล
ได้ขอ
ดําเนิน
ประสิ
บรรลุ
๓. วัต

ดําเนิ
สิ้นเป

ควบค
ภายใน

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

(ระดับ
บริหา

 

อโครงการ/ กิ

ลักการและเห
ตามระเบีย

นดให้องค์การ
คุมภายในเป็น
การต่างๆ ขอ
ดิน ผู้กํากับดูแ
ความมั่นใจอ
นด้านประสิท
ลดความผิดพล
องรายงานทา
นการจัดวางร
สิทธิภาพและ
ุตามวัตถุประ
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือใ
นการเพ่ือคว
ลืองหรือการท

๓.๒ เพ่ือใ
คุมภายในของ
นเวลาที่กําหน

๓.๓ เพ่ือเ
ปา้หมาย/ผลผ

ทุกส่วนรา
นทีดํ่าเนนิกา

สํานักงาน
ธกีารดําเนินก

๖.๑ ประธ
บองค์กร) จัดส
ารจัดการความ

กิจกรรม / มา

หตุผล/ที่มาขอ
ยบคณะกรรม
รบริหารส่วนต
นแนวทางหรื
องหน่วยรับตร
แลอย่างน้อยปี
ย่างสมเหตุสม

ทธิภาพของกา
ลาด ความเสีย
งการเงิน แล
ระบบควบคุม
ประสิทธิผล 
สงค์ของการค

ให้ส่วนราชกา
วบคุมลดควา
ทุจริตในหน่วย
ให้มีการติดตา
งส่วนราชการ
นด 
ป็นการเสริมส
ผลิต 
าชการขององค
ร 
องค์การบริหา

การ 
ธานคณะกรรม
ส่งรายงานแผ
มเสี่ยงในส่วนท

าตรการ  : มา
ตํ

องโครงการ 
มการตรวจเงิน
ตําบล  ในฐาน
อเครื่องมือใน
รวจ และราย
ปีละหน่ึงครั้ง ภ
มผลว่าการดํา
ารดําเนินงานแ
ยหายการร่ัวไห
ละด้านการปฏ
ภายใน เพ่ือนํ
เพ่ือป้องกันห
ควบคุมภายใน

ารที่รับผิดชอ
มเสี่ยง ในกา
ยรับตรวจ 
มประเมินผลก
รที่รับผิดชอบ

สร้างและปรบั

ค์การบริหารส

ารส่วนตําบลม

มการติดตามป
ผนการปรับปร
ที่รับผิดชอบแ

าตรการติดตา
ตําบลมะเกลือ

นแผ่นดิน ว่าด้
นะหน่วยรับต
นการบริหารจ
งานการประ
ภายในเก้าสิบ
าเนินงานของ
และการใช้ทรั
หล การสิ้นเป
ฏิบัติตามกฎ
นําความเสี่ยงที
หรือลดความเ
น จึงได้กําหนด

อบจัดทําและ
ารป้องกันหรื

การปฏิบัติตา
บ และรายงาน

บปรุงกลไกการ

ส่วนตําบลมะเ

มะเกลือเก่า 

ประเมินผลกา
รุงการควบคุม
และมีการติดต

 
 
 
 

๘๐

ลําดับที

มประเมินผลร
เก่า 

้วยการกําหนด
ตรวจจัดวางระ
จัดการความ
เมินผลการคว
บวันนับจากวัน
งหน่วยรับตรว
รัพยากร ซึ่งรว
ปลือง หรือการ
หมาย ระเบีย
ที่มีหรือคาดว่
เสียหาย ควา
ดมาตรการกา

นําแผนการป
รือลดความผิ

มแผนการปรั
นผลต่อคณะ

รควบคุมภายใ

กลือเก่า 

ารควบคุมภาย
มภายใน (แบบ
ตามผลระหว่า

 

ที่ ๓๘

ระบบควบคุม

ดมาตรฐานกา
ะบบควบคุมภ
เสี่ยงที่เกิดจา
วบคุมภายใน
นสิ้นปีงบประม
วจจะบรรลุวั
วมถึงการดูแล
รทุจริตในหน่ว
ยบ ข้อบังคับ
าจะมีและจัดใ
มผิดพลาดที่อ
รติดตามประ

ปรับปรุงหรือบ
ดพลาด ควา

รับปรุงหรือบริ
กรรมการตร

ในให้เกิดประสิ

ยในองค์การบ
บ ปอ.๓) ให้ทุ
งปี 

 

ภายในองค์กา

ารควบคุมภาย
ภายใน โดยใช้
ากการดําเนิน
นต่อคณะกรรม
มาณ โดยมีวัต
ัตถุประสงค์ข
ลรักษาทรัพย์สิ
วยรับตรวจด้า

บ และมติคณ
ให้มีกิจกรรม
อาจเกิดขึ้น แ
เมินผลการคว

บริหารจัดกา
ามเสียหาย ก

ริหารจัดการค
วจเงินแผ่นดิ

สทิธิภาพและ

บริหารส่วนตํา
ทุกส่วนราชกา

ารบริหารส่วน

ยในพ.ศ.๒๕๔
ช้มาตรฐานกา
นกิจกรรม หรื
มการตรวจเงิ
ตถุประสงค์เพื
ของการควบคุ
สิน การป้องกั
านความเช่ือถื
ะรัฐมนตรีกา
การควบคุมที
และให้สามาร
วบคุมภายใน 

รความเสี่ยงไ
การรั่วไหลกา

วามเสี่ยงระบ
น ผู้กํากับดูแ

มีประสิทธิผล

บลมะเกลือเก
รไปดําเนินกา

น 

๔๔ 
าร
รือ
งิน
พ่ือ
คุม
กัน
ถือ
าร
ที่มี
รถ

ไป
าร

บบ
แล

ล 

ก่า
าร



๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  

๖.๔ คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่หรือ
จะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 
 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล

กําหน
หรือห
มะเกลื
พิจาร
เลื่อนร
บริหา
๓. วัต

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

องคก์

ก่อนวั

ที่ตนเ

คณะก
 
 
 

 

อโครงการ/ กิ
  

ลักการและเห
การบริหาร

นดหน้าที่ของง
หน่วยงานเพ่ือใ
ลือเก่าจึงได้กํ
รณาจากประเ
ระดับ และกา
ารงานบุคคลขอ
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็
๓.๒ เพ่ือให

ปา้หมาย/ผลผ
การดําเนิน

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธกีารดําเนินก
เปิดเผยขอ้
- มีการปร
- มีการติด
- การบรร

การบริหารส่วน
- ในการอ

วันที่รับมติคณ
- มีการแจ้
- มีขั้นตอน
- มีการออ
- ผู้ขอรับก

เองเห็นว่าไม่เป็
- การเลื่อน

กรรมการพนัก

กิจกรรม / มา
บริหา

หตุผล 
รงานบุคคลเป็
งานเป็นเรื่องๆ
ให้มีประสิทธิ
าหนดมาตรกา
ด็นการบริหา
รเลื่อนขั้นเงิน
ององค์การบริ

ป็นการเปิดเผย
ห้เป็นแนวทางใ
ผลิต 
นการด้านการ
ร 
ริหารส่วนตําบ

การ 
อมูลเพ่ือการตร
ระชาสัมพันธ์ล
ดประกาศประ
รจุแต่งต้ังจะต้
นตําบล (ก.อบ
อกคําสั่งการบ
ะกรรมการพน

จง้ผู้ทีม่ีคุณสมบ
นการตรวจสอ
อกคําสั่งแต่งต้ัง
การประเมินส
ป็นธรรมได้ 
นระดับ/การเล
กงานองค์การ

าตรการ  :  ม
ารงานบุคคลเกี

ป็นกระบวนกา
 การวางนโยบ
ภาพและเพื่อใ
ารเปิดเผยข้อ
รงานบุคคลโด

นเดือน โดยถือ
หารส่วนตําบล

ยข้อมลูข่าวสา
ในการตรวจสอ

รบริหารงานบุ

บลมะเกลือเก่

รวจสอบ กํากับ
ลงในเว็บไซต์ข
ะชาสัมพันธ์ทีบ่
้องได้รับการต
บต.จ.จังหวัด) 
บรรจุแต่งต้ัง 
นักงานองค์การ
บัติทราบโดยก
อบคุณสมบัติผู้
ั้งคณะกรรมก

สามารถซักถาม

ลื่อนตําแหน่ง
บริหารส่วนตํ

มาตรการเปิดเ
ก่ียวกับการบร

ารเกี่ยวกับบุค
บาย การวางแ
ให้การปฏิบัติ
มูลข่าวสารเพื
ดยยึดมั่นในห
ปฏิบัติตามกฎ
ลมะเกลือเก่า 

าร ด้านการบริ
อบ กํากับ ดูแลก

คคล 

า 

บ ดูแลการบรหิ
ของหน่วยงาน
บอร์ดประชาสั
ตรวจสอบคุณ
ก่อน 
องค์การบริห
รบริหารส่วนต
การบันทึกข้อ
ผูข้อรบัการปร
ารในการดําเนิ
มข้อสงสัยหรื

 จะต้องได้รับ
าบล (ก.อบต.

๘๒

ลําดับที

เผยข้อมูลขาว
รรจุแตงต้ัง กา

คลถือว่าเป็นสิ
แผน การวางระ
งานบรรลุตาม

พ่ือการตรวจส
ลักคุณธรรมใ
ฎหมาย ระเบีย
เป็นไปอย่างโป

รหิารงานบุคคล
การบริหารงาน

หารงานบุคคลเ
 
สมัพันธ์ของหน
ณสมบัติและคว

ารส่วนตําบล
ตําบล (ก.อบต
ความแจ้งผู้มีค
ระเมินเพ่ือเลื่อ
นินการอย่างชั
อโต้แย้งผลกา

บการตรวจสอบ
.จ.จังหวัด) ก่อ

 

ที่ ๓๙

วสารเพ่ือการต
ารโอน ย้าย 

สิ่งสําคัญหรือเ
ะเบียบและข้อ
มวัตถุประสงค
อบ กํากับ ดูแ
นเรื่องการบร
ยบ หนังสือสั่ง
ปร่งใสและสาม

ลให้เป็นไปด้ว
นบุคคลเกี่ยวกับ

เก่ียวกับการบร

น่วยงาน 
วามเห็นชอบจ

มะเกลือเก่าจ
.จ.จังหวัด)การ
คุณสมบัติที่จะ
อนระดับ/เลื่อน
ชัดเจน 
ารประเมิน ห ื

บคุณสมบัติแล
อน 

 

ตรวจสอบ กําก

เป็นหัวใจของอ
อบังคับที่ปฏิบั
ค์  องค์การบริ
แลการบริหาร
รรจุแต่งต้ัง กา
งการโดยเคร่งค
มารถตรวจสอ

ยความโปร่งใส
บการบรรจุแต่ง

รรจุแต่งต้ัง การ

จากคณะกรร

จะออกคําสั่งแ
รเลื่อนระดับ/
ะเลื่อนระดับ/
นตําแหน่ง 

รือตรวจสอบ

ละความเห็นช

กับ ดูแลการ 

องค์กรจึงมักจ
บัติงานในองค์ก
ริหารส่วนตําบ
งานบุคคล โด
ารโอนย้าย กา
ครัด เพ่ือให้กา
อบได้ 

สและเป็นธรรม
ต้ังการโอน/ย้า

รโอน ย้าย 

รมการพนักงา

แต่งต้ังได้ต้องไ
เลื่อนตําแหน่ง
/เลื่อนตําแหน่

การดําเนินกา

ชอบจาก 

จะ
กร
บล
ดย
าร
าร

ม 
ย 

าน

ไม่
ง 
ง 

าร



- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจะออก
คําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันที่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล (ก.อบต.จ.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ 
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุการโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๓ 
 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล

คณะรั
พอใจ
บริกา
คลัง 
รายงา
๓. วัต

องค์ก
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

จ่ายเงิ
เพ่ิมเติ
ผู้บรหิ
๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐.ตั

 

อโครงการ/ กิ
  

ลักการและเห
การปฏิบัติ

รัฐมนตรีวิธีกา
จ สร้างความส
ารด้วยความเส
เกิดความโปร
านการเงินจาก
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือใ
๓.๒ การใ
๓.๓ ปฏิบั
๓.๔ ในกา

รให้มีความโปร
ปา้หมาย/ผลผ

ประชาชน
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

จัดทํางบแ
งิน การฝากเงิ
ติม โดยเปิดเผ
หารท้องถิ่น แล
ะยะเวลาดําเนิ

ประจําปีง
บประมาณดํา

ไม่ใช้งบปร
รับผิดชอบโค

กองคลัง อ
ตัวชี้วัด/ผลลพั

๑๐.๑ มีก
๑๐.๒ มีก
๑๐.๓ มีก

กิจกรรม / มา
 

หตุผล/ที่มาขอ
ติงานด้านการ
ารทํางานต้อง
สะดวกให้แก่
สมอภาคกัน ไ
ร่งใส ไม่เกิดก
กหน่วยงานไม

ให้เกิดความโป
ใช้งบประมาณ
ัติงานถูกต้องต

ารบริหารจัดกา
ร่งใส สามารถเ
ผลิต 
นในเขตองค์กา
ร 
ริหารส่วนตําบ

แสดงฐานะการ
นการเก็บรักษ
ผยเพ่ือให้ประ
ละประกาศสาํ
นินการ 
บประมาณ ๒
เนินการ 
ระมาณดําเนิน
รงการ 
องค์การบริหา
พธ ์
ารพัฒนาการ
ารเบิกจ่ายถกู
ารเสริมสร้างก

าตรการ  : มา
 ง

องโครงการ 
คลังเป็นการท
อยู่ในกรอบ แ
ประชาชนมา
ไม่เลือกปฏิบั
การทุจริตคอ
ม่พบข้อบกพร่

ปร่งใสสามารถ
ณอย่างคุ้มค่าแ
ตามระเบียบที
ารต้องทําอย่าง
เปิดเผยข้อมูลข

ารบริหารส่วน

บลมะเกลือเก่

รเงินและงบอ่ื
ษาเงินและการ
ะชาชนทราบ
าเนารายงานดั

๒๕๖๓ 

นการ 

ารส่วนตําบลม

บริหารด้านก
กต้อง รวดเร็ว 
การมสี่วนของ

าตรการรายงา
งบประมาณให้

ทํางานที่ต้องอ
และต้องมีระบ
ากที่สุด ถูกต้
ัติเสริมสร้างค
รัปช่ัน การทํ
อง มีกระบวน

ถตรวจสอบได้
และเปิดโอกาส
ที่เก่ียวข้อง 
งเปิดเผยสามาร
ข่าวสาร เปิดโอ

นตําบลมะเกลอื

า  

นๆ ตามระเบี
รตรวจเงินขอ

บ ณ สํานักงาน
ดังกล่าวโดยเปิ

มะเกลือเก่า  

ารเงินการคลัง
เกิดความปร

งประชาชนใน
๘๔

ลําดับที่

านผลข้อมลูกา
ห้ประชาชนได้

อาศัยระเบียบก
บบการบริการ
องทั้งระเบียบ
ความโปร่งใสใ
ทํางานมีกระบ
นการทางการค

ด้ 
สให้ประชาชน

รถตรวจสอบได
อกาสให้ประชา

อเก่า  

บียบกระทรวง
งองค์กรปกคร
นองค์การบริ
ปิดเผยเพ่ือให้ป

ังและงบประม
ะหยัด 

นพ้ืนที่หรือผู้รับ
๔ 

ที่  ๔๐

ารดําเนินโครง
้รับทราบ 

กฎหมาย หนัง
รที่รวดเร็ว ถูก
บกฎหมาย ข้
ในการปฏิบัติง
บวนการที่โปร
คลังที่เปิดเผย

นสามารถซักถา

ด้ จึงต้องมีการ
าชนสามารถตร

มหาดไทยว่าด
รองส่วนท้องถิ
หารส่วนตําบ
ประชาชนทรา

มาณอย่างมีปร

บบริการ 

 

งการและการใ

ังสือสั่งการ ตล
กต้อง ประชาช
ข้อเท็จจริง ไม
งาน การบริห
ร่งใส สามาร
ข้อมูลต่อประ

ามและตรวจส

รปรับปรุงแก้ไข
รวจสอบความถู

ด้วยการรับเงิน
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔
บลมะเกลือเก่
าบทุกสามเดือ

ระสิทธิภาพ 

ใช้จ่าย 

ลอดจนมติ 
ชนเกิดความพึ
ม่มีข้อผิดพลา
หารการเงินกา
ถตรวจสอบไ
ะชาชน 

สอบได้ 

ขการทํางานขอ
ถูกต้องได้ 

น การเบิก 
๔๗ และที่แก้ไ
า เพ่ือนําเสน
อน 

พึง
าด
าร
ได้ 

อง

ไข
นอ



 
๑. ชือ่

 

๒. หล

ตามเจ
กฤษฎี
จึงได้ด
จากตั
การต
มีโอก
บริหา
ระดับ
ราชก
และเพ
๓. วัต

บริหา

ให้เกิด
๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

จัดซือ้

ของอ
ชุมชน
ตรวจส
 
 
 
 
 

อโครงการ/ กิ

ลักการและเห
องค์การบ

จตนารมณ์ขอ
ฎีกาว่าด้วยหล
ดําเนินการส่ง
ตัวแทนชุมชน
รวจสอบการจ
าสในการได้รั
ารราชการในร
บการเปิดโอก
ารที่เปิดเผยโ
พ่ือประโยชน์ข
ตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือส
ารส่วนตําบลม

๓.๒ เพ่ือป้
ดการพัฒนาได
ปา้หมาย 

ตัวแทนชุม
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

๖.๑ คัดเลื
อ/จัดจ้างได้แก

๖.๒ จัดทํ
องค์กรปกครอ
นเข้าร่วมเป็นก
สอบเพ่ือให้กา

กิจกรรม / มา

หตุผล 
บริหารส่วนตํา
องรัฐธรรมนูญ
ลักเกณฑ์การ
งเสริมการมีส่ว
เพ่ือให้ประชา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
รับข้อมูลข่าวส
ระบบเปิดจาก
าสให้ประชา
ปร่งใสเน้นกา
ของประชาชน

สนับสนุนให้ตัว
มะเกลือเก่า  
ป้องกันการทจุ
ด้อย่างคุ้มค่า 

มชนในพ้ืนที่อ
ร 
ริหารส่วนตําบ

ลอืกตัวแทนชุม
ก่กรรมการตรว
ําคําสั่งแต่งต้ัง

องส่วนท้องถิ่น
กรรมการแต่อ
ารดําเนินงานเป

าตรการ  :  ม
ก

บลมะเกลือเก
พระราชบัญญ
บริหารกิจกา
วนร่วมของปร
าชนเข้ามามีส
งขององค์การบ
สารและแสดง
กการปฏิบัติจริ
ชนเข้ามามีส่
ารมีส่วนร่วมข
นเป็นสําคัญ 

ัวแทนภาคปร

จริตในด้านที่เกี

งค์การบริหาร

บลมะเกลือเก่

มชนจากการป
วจการจ้าง 
งคณะกรรมก
น พ.ศ. ๒๕๓๕
องค์การบริหาร
ป็นไปอย่างซือ่

มาตาการส่งเส
การจัดหาคณะ

ก่า เห็นถึงปร
ญัติระเบียบบริ
รบ้านเมืองที่ดี
ระชาชนโดยก
ส่วนร่วมโดยผ่
บริหารส่วนตํา
งความคิดเห็น
ริงส่วนองค์กา
วนร่วมกับภา

ของประชาชน

ระชาชนมีส่วน

ก่ียวข้องกับงบ

รส่วนตําบลมะ

า  

ประชุมประชา

ารจัดซื้อจัดจ้
๕ แก้ไขเพ่ิมเติ
รส่วนตําบลม
อตรงโปร่งใสโด

๘๕
 

ลําดับที

สริมให้ประชาช
ะกรรมการจัด

ระโยชน์จากแ
ริหารราชการแ
ดี พ.ศ. ๒๕๔
การกําหนดให้
านช่องทางห ื
าบลทุกขั้นตอ
นได้เรียนรู้กา
ารบริหารส่วน
าครัฐมากขึ้นเ
นและพัฒนาระ

นร่วมในการตร

บประมาณขอ

ะเกลือเก่า  

าคมเพ่ือเลือกต

้างซึ่งตามระเ
ติม พ.ศ. ๒๕๕
ะเกลือเก่าให้ค
ดยตัวแทนชุมช

๕ 

ที่ ๔๑

ชนเข้ามามีสว่
ดหาพัสดุจากตั

แนวคิดการบริ
แผ่นดิน (ฉบับ

๔๖ องค์การบริ
ห้มีการจัดหาค
รือกลไกในกา
นซึ่งหมายคว
รบริหารราช

นองค์การบริห
เพ่ือกระตุ้นก
ะบบราชการเ

รวจสอบการจั

งองค์การบริห

ตัวแทนชุมชน

เบียบกระทรว
๕๓ มิได้กําหน
ความสําคัญใน
ชนไม่ต้องร่วม

 

วนร่วมในการจ
ตัวแทนชุมชน 

ริหารราชการแ
บที่ ๕) พ.ศ. ๒
ริหารส่วนตําบ
คณะกรรมการ
ารร่วมเป็นคณ
ามรวมถึงประ
การแบบมีส่ว
ารส่วนตําบล
ารปรับเปลี่ย
เพ่ือตอบสนอง

จดัซื้อ/จัดจ้างข

หารส่วนตําบล

นเข้าร่วมเป็นค

วงมหาดไทยว
นดให้มีการแต
นการมีตัวแทน
มรับผิดหากเกดิ

จัดหาพัสดุ   

แบบมีส่วนร่ว
๒๕๔๕ พระรา
บลมะเกลือเก
รจัดซื้อจัด/จ้า
ณะกรรมการใ
ะชาชนสามาร
วนร่วมหรือกา
สามารถพัฒน
นสู่การบริหา
งความต้องกา

ขององค์การ

ลมะเกลือเก่า 

คณะกรรมการ

ว่าด้วยการพัส
ต่งต้ังให้มีผู้แท
นชุมชนเข้าร่ว
ดความเสียหาย

วม
าช
ก่า 
าง
ใน
รถ
าร
นา
าร
าร

ร

สดุ
ทน
วม
ย 



๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  
๑๐. ผลลัพธ์  

การจัดซื้อจัด/จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า  มีความโปรง่ใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รปัชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๘๖ 
 



 
๑. ชือ่
 
 

๒. หล

หน้าข
พ.ศ. 
ท้องถิ
ปฏิบัติ
แผนพ
ปฏิบัติ
บริกา
องคก์
ได้รับ
ความ
พอใจ
กําหน
วิธีการ
ราชก
ที่ดีพ.
ประช
การอํ
สํารวจ
เป็นก
โครงก
๓. วัต

พึงพอ

ยึดปร

 

 
๔. เป้

อโครงการ/ กิ
  

ลักการและเห
องค์การบ

ขององค์การบ
๒๕๔๗และหน
ถิ่นพ.ศ. ๒๕๔
ติหน้าที่น้ันต้อ
พัฒนาองค์กา
ติงานและการ
รสาธารณให้แ

การบริหารส่วน
ประโยชน์ หรื
ต้องการผู้รับบ
ของรับบริการ

นดให้การปฏิบั
รบริหารกิจกา
ารและการเปิ
ศ. ๒๕๔๖มาต

ชาชนเกิดผลสมั
ํานวยความสะ
จความพึงพอใ
ารสร้างความ
การน้ี 
ตถุประสงค_์ 

๓.๑เพ่ือเป็
อใจ 

๓.๒เพ่ือเป็
ระโยชน์สุขขอ

๓.๓เพ่ือเป็
๓.๔เพ่ือเป็

ปา้หมาย 

กิจกรรม / มา
 

หตุผล 
บริหารส่วนตํา
บริหารส่วนตํา
น้าที่ตามพระ
๔๒และหน้าที่
องเป็นไปเพ่ือป
รบริหารส่วน
รเปิดเผยข้อมู
แก่ประชาชนใ
นตําบลมะเกลื
รือเกิดประโยช
บริการหรอืไม
รเพ่ือให้เป็นไป
บัติงานตามหน้
ารบ้านเมืองที่
ดเผยข้อมูลขา่
ตรา ๖ที่กําหน
มัฤทธ์ิต่อภาร
ะดวกและได้รั
ใจจากประชา

มโปร่งใสในกา

ป็นการสร้างค

ป็นการสร้างจิ
งประชาชน 
ป็นการปรับปร
ป็นการป้องกัน

าตรการ  :  ม
 ป

บล มีหน้าที่ใ
าบลทั้งที่เป็นห
ราชบัญญัติกํา
อ่ืนตามที่กฎห
ประโยชน์สุขข
ตําบล การจัด
ลข่าวสารให้เ
ในท้องถิ่นน้ัน 
ลอืเก่า ในฐาน
ชน์สูงสุดแก่ปร
ม่การที่จะทรา
ปตามพระราช
น้าที่ขององค์ก
ดีคํานึงถึงการ
าวสารตามพร
นดให้การบริห
กิจของรัฐมีปร
รับการตอบสน
าชนผู้มาขอรบั
รให้บริการสา

วามโปร่งใสใน

ตสํานึกความต

รุงและพัฒนา
นปัญหาการร้อ

มาตาการการจ
ประชาชนในก

ในการจัดทําบ
หน้าที่ตามพร
าหนดแผนแล
หมายกําหนดใ
ของประชาชน
ดทํางบประมา
ป็นไปตามกฎ

นะผู้ให้บริการก็
ระชาชนมากน
บถึงความพึงพ
ชบัญญัติสภาต
การบริหารส่วน
รมีส่วนร่วมขอ
ระราชกฤษฎีก
หารกิจการบ้าน
ระสิทธิภาพแล
นองความต้อง
บบริการสาธาร
าธารณะประโย

นการให้บริกา

ตระหนักให้แก

งานด้านบริกา
องเรียนการทุ

 
 

๘๗

ลําดับที

จ้างสถาบันกา
การให้บริการ 

บริการสาธารณ
ะราชบัญญัติ
ะขั้นตอนการ
ให้เป็นหน้าที่
นโดยคํานึงถึง
าณการจัดซื้อ
ฎหมายระเบีย

ก็จะไม่ทราบว
น้อยเพียงใดก
พอใจจากผู้รบั
ตําบลและองค์
นตําบลเป็นไป
องประชาชนก
กาว่าด้วยหลกั
นเมืองที่ดีน้ันจ
ละเกิดความคุ้
การองค์การบ
รณะจากองค์ก
ยชน์ประชาชน

รบริการสาธา

ก่บุคลากรผู้ให

ารให้มีคณุภาพ
จริตประพฤติ

 

ที่ ๔๒

ารศึกษาเพ่ือป

ณะให้แก่ประ
สภาตําบลแล
รกระจายอํานา
ขององค์การบ
การมีส่วนร่วม
จัดจ้างการตร
บข้อบังคับจา

ว่าภารกิจที่ใหบ้
ารให้บริการมี
บบริการจึงต้อ
ค์การบริหารส่
ปเพ่ือประโยชน
การตรวจสอบ
กเกณฑ์และวิธี
จะต้องก่อใหเ้
คุ้มค่าในเชิงภา
บริหารส่วนตํา
การบริหารสว่
นเกิดความพึง

ารณะการให้บ

ห้บริการปฏิบัติ

พและประสิท
มิชอบในหน่ว

 

ประเมินความพึ

ะชาชนในท้อง
ละองค์การบริ
าจให้แก่องค์ก
บริหารส่วนตํา
มของประชาช
รวจสอบการป
ากภารกิจหน้า

้บริการไปนั้นป
มีคุณภาพเพียง
งมีโครงการสํ

สวนตําบลพ.ศ
น์สุขของประช
และประเมินผ
ธีการบริหารกิจ
เกิดประโยชน์
ารกิจของรัฐป
าบลมะเกลือเก
วนตําบลมะเก
งพอใจจึงจําเป็

บริการประชาช

ติหน้าทีใ่นการ

ทธิภาพ 
วยงาน 

พึงพอใจของ 

ถิ่นตามอํานา
รหารส่วนตําบ
กรปกครองส่ว
าบลและในกา
ชนในการจัดท
ประเมินผลกา
าที่ในการจัดท

ประชาชน
งใดตอบสนอง
ํารวจความพึง
. ๒๕๔๗ที่
ชาชนโดยใช้
ผลการปฏิบัติ
จการบ้านเมือ
สุขของ
ระชาชนได้รับ
ก่าดําเนินการ
ลือเก่า เพ่ือ
ป็นต้องมี

ชนให้เกิดควา

รให้บริการโด

าจ
บล
วน
าร
ทํา
าร
ทํา

ง
ง

อง

บ

ม

ย



หรือน
๕. พื้น

๖. วิธี

ตามร

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ผ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดจ้างสถ
นอกเขตจังหวัด
นทีดํ่าเนนิกา

องค์การบ ิ
ธดํีาเนนิการ 

6.1 ขออน
ะเบียบพัสดุฯ

6.2 ดําเนิ
6.3 สรุปป
6.4 ดําเนิ
6.5 ปิดป
6.6 นําผล

ะยะเวลาดําเนิ
ประจําปีง

บประมาณดํา
ประมาณด

รับผิดชอบโค
สํานักปลดั

ผลลัพธ์  
๑๐.๑ผลผ

ผ
๑๐.๒ผลผ

- 
- 

าบันการศึกษ
ัดทําการสํารว
ร 
ริหารส่วนตําบ

นุมัติดําเนินกา
ฯ 
นินการสํารวจค
ประมวลผลกา
นินการเบิกจ่าย
ระกาศผลสําร
ลการประเมิน
นนิการ 
บประมาณ พ
เนินการ 
ดําเนินการ สํา
รงการ 
ด  องค์การบริ

ผลิต 
ผลการสํารวจค
ผลิต 
ประชาชนผู้รั
การให้บริการ

ษาระดับอุดมศึ
วจความพึงพอ

บลมะเกลือเก่

ารตามโครงกา

ความพึงพอใจจ
ารสํารวจความ
ยเงินให้แก่สถ
รวจความพึงพ
นมาปรับปรุงก

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

านักปลัด องค์

ริหารสว่นตําบ

ความพึงพอใจ

รับบริการมีคว
รสาธารณะมคี

ศึกษาของรัฐที่
อใจของประชา

า  

ารและดําเนิน

จากประชาชน
มพึงพอใจแจง้
าบันผูท้ําการป
พอใจให้ประชา
ารทํางานด้าน

ค์การบริหารสว่

บลมะเกลือเก่า

จของประชาช

วามพึงพอใจไม
ความโปร่งใสแ

๘๘
 

ลําดับที

มีการสอนในร
าชนในเขตอง

นการจัดจ้างสถ

นในเขตองค์กา
งให้องคก์ารบ
ประเมิน 
าชนทราบ 
นบริการสาธาร

วนตําบลมะเก

า  

นที่มีต่อการบ

ม่ตํ่ากว่าร้อยล
และเกิดประโย

 

ที่ ๔๓

ระดับปริญญา
ค์การบริหารส

ถาบันอุดมศึกษ

ารบรหิารสว่นต
ริหารส่วนตําบ

รณะเพ่ือประโ

กลือเก่า  จาํน

บริหารงานของ

ละ ๘๐ 
ยชน์สูงสุดแก่ป

าตรีขึ้นไปภาย
สว่นตําบลจําน

ษาของรัฐในเข

ตําบลตามรปูแ
บลทราบ 

โยชน์สุขแก่ป

นวน ๒๕,๐๐๐

งเทศบาลจําน

ประชาชน 

 

ยในเขตจังหวัด
นวน๑ครั้ง 

ขตพ้ืนที่จังหวั

แบบที่กําหนด 

ระชาชน 

๐ บาท 

นวน๑ฉบับ 

ด

วัด

 



๑. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม / มาตรการ:  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก  
     ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างย่ิง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญ
ประการหน่ึงที่องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าจึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
มีความเจริญก้าวหน้า 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 

๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า 

๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม แล้วแต่กรณี 

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

๖.๔ งานการเจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า ทราบ 

 
 
 

๘๙ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 



๙. ผูร้ั

๑๐. ผ

สภาท้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ชือ่

งบประมา
รับผิดชอบโค

งานการเจ้
ผลลัพธ ์

๑๐.๑ สม
๑๐.๒ สม
๑๐.๓ กา

ทอ้งถิ่นได้รับก

อโครงการ/ กิ

ณ  ๓๕๐,๐๐
รงการ 
จา้หน้าที่ สํานั

าชิกสภาท้องถิ
าชิกสภาท้องถิ
รปฏิบัติงานข
ารฝึกอบรมแ

กิจกรรม / มา

๐๐ บาท  ตาม

ักปลัด องค์กา

ถิ่นมีความรู้คว
ถิ่นได้รับการเ ี
ของสมาชิกสภ
ละศึกษาดูงาน

าตรการ  : กิจ

มข้อบัญญัติงบ

ารบริหารส่วน

วามเข้าใจในก
รียนรู้และประ
ภาท้องถิ่นเป็น
น 

๙๐
 

 

จกรรมสงเสรมิ

ลําดับที

บประมาณราย

นตําบลมะเกลื

การทํางานตาม
ะสบการณ์กา
นไปอย่างถูกต

 

สมาชิกสภาท้อ

ที่ ๔๔

ยจ่ายประจําปี 

อเก่า 

มบทบาทและ
รทํางานใหม่ๆ
ต้องตามระเบี

องถิ่นให้มีบทบ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ะอํานาจหน้าที
ๆ 
บียบกฎหมาย

 
บาทในการตรว

  

ที่ 

ตัวช้ีวัดสมาชิ

วจสอบการ 

ชิก



 
 

๒. หล

สําหรั
ท้องถิ่
การดํา
พัฒนา
สร้างค
ได้ดําเ
บทบา
องค์กา
ได้ 
๓. วัต

๔. เป้

๕. พื้น

๖. วิธี

ต่าง  ๆ

๗. ระ

๘. งบ

๙. ผูร้ั

๑๐. ผ

  

ลักการและเห
การส่งเสริม

ับติดตาม ตรวจ
นมีอิสระเต็มที
าเนินงานต่างๆ
าร่วมกัน นอกจ
ความน่าเช่ือถือ
เนินกิจกรรมส่ง
าทของสมาชิกส
ารบริหารส่วน

ตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเ
๓.๒ เพ่ือใ

ปห้มาย 
สมาชิกสภ

นทีดํ่าเนนิกา
องค์การบ ิ

ธกีารดําเนินง
๖.๑ จัดทํา
๖.๒ แต่งต้ั

การแปรญัตติร
๖.๓ สมาชิ

ะยะเวลาดําเนิ
ประจําปีง

บประมาณดํา
ไม่ใช้งบปร

รับผิดชอบโค
องค์การบ ิ

ผลลัพธ ์
๑๐.๑ สม
๑๐.๒ การ

 

หตุผล 
มสมาชิกสภาท้
จสอบ ประเมิน
ที่ในการดําเนิน
ๆ ขององค์กรป
จากจะทําให้อ
อให้กับองค์กร 
งเสริมสมาชิกส
สภาท้องถิ่นในก
ตําบลเพ่ือให้ก

ป็นกลไกสําห
ให้เกิดความโป

ภาองค์การบรหิ
ร 
ริหารส่วนตําบ
าน 
าคู่มือระเบียบ
ั้งสมาชิกสภาท้
ร่างข้อบัญญัติป
ชิกสภาท้องถิน่
นนิงาน 
บประมาณ พ
เนินการ 
ระมาณดําเนิน
รงการ 
ริหารส่วนตําบ

าชิกสภาท้องถิ
รปฏิบัติงานต่า

 ป

ท้องถิ่นให้มีบท
นผลการปฏิบัติ
นงาน มีงบประม
ปกครองส่วนท้
งค์การบริหารส
สามารถนําไปสู
สภาท้องถิ่นให้
การเป็นหน่วยต
ารปฏิบัติงานโ

รับตรวจสอบ
ปร่งใสและลด

หารสว่นตําบล

บลมะเกลือเก่

บกฎหมายที่เกี
ท้องถิ่นเป็นคณ
ประจําปีการตร
นต้ังกระทู้ถาม
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นการ 

บลมะเกลือเก่

ถิ่นเข้าใจบทบ
างๆ มีความโป

ปฏิบัติงานของ

ทบาทในการตรว
ติงานของฝ่ายบ
มาณเป็นของต
้องถิ่นให้เป็นไ
ส่วนตําบลมีบร
สู่ความโปร่งใส
้มีบทบาทในกา
ตรวจสอบ โดยใ
โปร่งใสและสาม

 ติดตาม และ
การทุจริต สา

ลมะเกลือเก่า 

า  

ก่ียวข้องเพ่ือให
ะกรรมการตรว
รวจรายงานการ
มการบริหารง

า 

บาทหน้าที่ แล
ปร่งใส ตรวจส

 
 
 

๙๐
 

ลําดับที

ฝ่ายบริหาร 

วจสอบการปฏิ
บริหาร ซึ่งอํานา
ตนเอง แต่ถึงแม้
ไปโดยความเรีย
รรยากาศการทํ
และลดการทุจ ิ
ารตรวจสอบกา
ยให้สมาชิกสภา
มารถตรวจสอบ

ะประเมินผลก
มารถตรวจสอ

 

ห้สมาชิกสภาท
วจสอบการดําเน
รประชุม การติ
านในการประ

ละร่วมตรวจส
สอบได้ 

 

ที่ ๔๕

ฏิบัติงานของฝ่า
าจในการบริหา
ม้จะเป็นอิสระส
ยบร้อยและถูก
ทํางานแบบมีส่ว
ริต  องค์การบ ิ
ารปฏิบัติงานข
าร่วมเป็นคณะก
บได้อีกทั้งยังเป็

ารปฏิบัติงาน
อบได้ 

ทอ้งถิ่นใช้สําห
นินการต่างๆ เช
ดตามและประ
ะชุมสภาองค์ก

อบการปฏิบัติ

ายบริหาร เป็น
ารปัจจุบันองค์
ส่วนกลางก็จะค
กต้อง เพ่ือกําห
วนร่วมและมีป

บริหารส่วนตําบ
ของฝ่ายบริหาร
กรรมการในกา
ป็นการช่วยลดปั

ของฝ่ายบริหา

หรับการประชุ
ช่น การจัดซื้อ/
ะเมินผลแผนพัฒ
การบริหารส่วน

ติงานของฝ่ายบ

 

กลไกสําคัญที่ใ
ค์กรปกครองส่ว
คอยควบคุมดูแ
หนดแนวทางกา
ประสิทธิภาพ ย
บลมะเกลือเก่าจึ
รขึ้น เพ่ือกําหน
ารดําเนินงานขอ
ปัญหาการทุจริ

าร 

ชุม 
/จัดจ้างโครงกา
ฒนา ฯลฯ 
นตําบล 

บริหาร 

ใช้
วน
แล
าร
ยัง
จึง
นด
อง
ริต

าร



 
๑. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม / มาตรการ  : กิจกรรมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปองกันการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่าทุกหน่วยงาน  

 

๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
๖.๔ บันทึกเรือ่งร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๖.๕ เสนอผู้บรหิารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลมะเกลือเก่า 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 


