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ส่วนที ่1  
บทน า  

 
1.การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกิดการทจุริตในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกดิการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
วัตถุประสงค์เพือ่ต้องการบ่งชี้ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมอียู่ในองค์กรโดยการประเมนิโอกาสของการทุจริตท่ีอาจ
เกดิขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกีย่วข้องกบัการกระท าทุจริต  เพือ่พจิารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกนัการทุจริตท่ีมอียู่ในปัจจุบันมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทจุริตในระดบัทอ้งถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมผีลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก ่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แมว่้าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพือ่ให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิม่มากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกนั 
 ลกัษณะการทจุริตในสว่นขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1)การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจักจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกดิจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2)สภาพหรือปัญหาท่ีเกดิจากตัวบุคคล  
 3)สภาพการทุจริตอนัเกดิจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกดิจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 5)สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกดิขึ้นจากการขาดประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกดิจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
 7)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกดิจากอ านาจ บารม ีและอทิธิพลท้องถิ่น  
 สาเหตแุละปจัจัยทีน่ าไปสูก่ารทจุริตขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถสรุปเปน็
ประเดน็ได ้ดงัน้ี  
 1)โอกาส แมว่้าในปัจจุบันมหีน่วยงานและกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมชี่องว่างท่ีท าให้เกดิโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกดิขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรั่ดกมุ และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงกเ็ป็นอกีโอกาสหนึ่งท่ีท าให้
เกดิการทุจริต 
 2)สิง่จูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกจิท่ีมุง่เน้นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุง่เน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมแีนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากย่ิงขึ้น 
 3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมรูีปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสท่ีมปีระสิทธิภาพ ดังนั้นเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
 4)การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก ่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเร่ืองของการผูกขาด  
ดังนั้นจึงมคีวามเกีย่วข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ ในบางคร้ังพบบริษทัมกีารให้สินบนแกเ่จ้าหน้าท่ีเพือ่ให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก ่การผูกขาดในโครงการ
กอ่สร้างและโครงสร้างพืน้ฐานภาครัฐ 



 5)การไดร้ับค่าตอบแทนทีไ่ม่เหมาะสม รายได้ไมเ่พยีงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้
ข้าราชการมพีฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการท่ีจะมสีภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหา
ช่องทางเพือ่เพิม่ “รายได้พเิศษ” ให้กบัตนเองและครอบครัว 
 6)การขาดจริยธรรมและคุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพเิศษ
ถือว่าเป็นเคร่ืองวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมคีวามละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแกตั่วมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7)มีค่านิยมทีผิ่ด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมคีวามซ่ือสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมเีงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมตี าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมค่ีานิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไมม่คีวามละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวกฎหมายบ้านเมอืง 
  
2.หลกัการและเหตผุล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความมัน่คงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆท่ีขัดขวางการพฒันาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกจิและสังคมและการเมอืง  เนื่องจากเกดิขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไมว่่าจะเป็นภาคการเมอืง  ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกัถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอือ้ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมกัจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ  ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างย่ิง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรัปชั่นมผีลในเชิงลบ  สอดคล้องกบัการจัด
อนัดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเคร่ืองประเมนิการทุจริต
คอรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยระหว่างปี 2559-2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558อยู่อนัดับท่ี 
76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอนัดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมปีัญหา
การคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แมว่้าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกนัการทุจริต ไมว่่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2541 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการปูองกนัปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาตอว่าด้วยการปูองกนั
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไ่ด้มแีนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง  
สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพืน้ฐานโครงสร้างสังคม  ซ่ึง
เป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพืน้ฐานความสัมพนัธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออกีนัยหนึ่งคือ พืน้ฐานของสังคมอปุถัมภ์
ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกบัการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  โดยเฉพาะในหมูญ่าติพีน่้องและพวกพอ้ง  ยึดติดกบักระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมเีงินและมอี านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็น
เร่ืองปกติท่ียอมรับได้  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกบัปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไมไ่ด้บูรณาการความร่วมมอืของทุกภาคส่วน
ไว้ด้วยกนั  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไมส่ามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง 



  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เร่ิมจาก
ปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมติิใหมท่ี่
ประชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมอืจากฝุายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพทัิกษรั์กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพือ่ให้ประเทศไทยมศัีกด์ิศรีและเกยีรติภูมใินด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพือ่ให้ประเทศไทยได้รับการประเมนิดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมรีะดับ
ธรรมมาภิบาลท่ีสูงขึ้น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมพีฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไมใ่ช้
ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมชิอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบการปูองกนัการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น  เพือ่ให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตบังเกดิผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกบัการบริหารจัดการท่ีมคีวาม
โปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกดิในสังคมอย่างย่ังยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการ
ทุจริต  เพือ่ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กจิกรรม/
มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อนัจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 1) เพือ่ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต่านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)เพือ่ยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)เพือ่ให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักกจิการ
บ้านเมอืงท่ีดี (Good Governance) 
 4)เพือ่ส่งเสริมบทบาทการมส่ีวนร่วม ( peoples participation) และตรวจสอบ 
(peoples audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)เพือ่พฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.เปา้หมาย 
 1)ข้าราชการฝุายการเมอืง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมจีิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกดิประโยชน์สุข
แกป่ระชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการกอ่ให้เกดิข้องสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกนั
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 



 2)เคร่ืองมอื/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกนัปัญหาเกีย่วกบัการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบของข้าราชการ 
 3)โครงการ/กจิกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามส่ีวน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมเีข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีผนงานท่ีมปีระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

 1)ข้าราชการฝุายการเมอืง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมจีิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอดุมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Governance) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกจิการ
บ้านเมอืงท่ีดี (Good Governance )มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

 3)ภาคประชาชนมส่ีวนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมอืงทีมจีิตส านึกรักท้องถิ่น อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมคีวามเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 

 4)สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมคีวามเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีนวทางการบริหารราชการท่ีมปีระสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมชิอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกนัการทุจริต อนัจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกดิความภาคภูมใิจและให้ความร่วมมอืกนั
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  

 

 

 

 

 

 



                                                                  ส่วนที ่2  
แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทจุริต  4 ป ี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารสว่นต าบล มะนังตายอ  
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ป ี25 61  ป ี25 62  ป ี25 63 ป ี2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สรา้งสังคม
ทีไ่ม่ทนต่อ
การทจุรติ 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บคุลากรท้ังขา้ราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ขา้ราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น  และฝุาย
ประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนัง
ตายอ 
 

1.  โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม  
ผู้บริหารสมาชกิ
สภา และพนักงาน
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.ปลูกต้นไม้เพือ่
เพิม่พืน้ท่ีสีเขยีวลด
ภาวะโลกร้อนใน
เขตพืน้ท่ีของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนัง
ตายอ 

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

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.โครงการ
คุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม 3  โครงการ 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.-  
2.การ
บรหิาร
ราชการเพ่ือ
ปอ้งกันการ
ทจุรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กจิกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนัง
ตายอ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏบิติัราชการ 

1.มาตรการออก
ค าส่ังมอบหมาย
ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
และหวัหน้าส่วน
ราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 



 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ป ี25 61  ป ี25 62  ป ี25 63 ป ี2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.กจิกรรม “ 
ควบคุมการเบกิ
จ่ายเงินตาม
ขอ้บญัญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป”ี 
 
3. โครงการ
เผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารด้านการ
จัดซ้ือ – จัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพนิิจและใชอ้ านาจ
หน้าท่ี  ใหเ้ปน็ไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บา้นเมือง 

1.กจิกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏบิติังาน 
 
2.มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ  
อนุญาต  ส่ังการ
เพือ่ลดขั้นตอน
การปฏบิติัราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.4 การเชดิชเูกยีรติแก่
หน่วยงาน/บคุคลในการ
ด าเนินกจิการการ
ประพฤติปฏบิติัตนให้
เปน็ท่ีประจักษ ์

1.กจิกรรมการ
มอบประกาศ
เกยีรติคุณแก่
คณะกรรมการ
ชมุชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.5 มาตรการจัดการ  
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1.มาตรการ ”
จัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏบิติัราชการ” 
 
2.กจิกรรมให้
ความร่วมมือกบั
หน่วยตรวจสอบท่ี
ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพือ่
การตรวจสอบ  
ควบคุม  ดูแลการ
ปฏบิติัราชการของ 
อบต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม 9  โครงการ - - - -  



 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ป ี25 61  ป ี25 62  ป ี25 63 ป ี2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสรมิ
บทบาท
และการมี
ส่วนรว่ม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหม้ีและ
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร
ในชอ่งทางท่ีเปน็การ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏบิติั
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนัง
ตายอ ได้ทุกขั้นตอน 
 

1.มาตรการ “ปรุง
ศูนย์ขอ้มูลขา่วสาร
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ  ใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น” 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

 

3.2 การรับฟงัความ
คิดเหน็การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง
ประชาชน 

1 โครงการ อบต.
เคล่ือนท่ี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการ
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพฒันา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนัง
ตายอ 
 
2.ประชมุ
ประชาคมหมู่และ
ประชาคมต าบล  
ประจ าป ี
 
3.มาตรการ
แต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเขา้ 
ร่วมเปน็
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม 5  โครงการ 10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสรมิสรา้ง
และ
ปรบัปรงุ
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการ
ของ
องค์การ
บรหิารส่วน
ต าบลกะลุ
วอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1.โครงการจัดท า
แผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏบิติัหรือการบริหาร
ราชการ  ตามชอ่งทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

1. กจิกรรม 
การจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชมุชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1.กจิกรรมการ
ส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพ
สมาชกิสภา
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชมุชน
(Community) และ
บรูณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ต่อต้านการทุจริต 

1.กจิกรรม 
การติดปาูย
ประชาสัมพนัธ์
กรณีพบเหน็การ
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 รวม 4  โครงการ - - - -  



 
 

ส่วนที ่3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏบิตักิารฯ  

ล าดบัที่     1  
มิตทิี1่  การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทจุริต  
 
1.ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร   

สว่นต าบลมะนังตายอ  
2.หลกัการและเหตผุล  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มปีระมวลจริยธรรม เพือ่
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มกีลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะอกี
อย่างท่ีขาดไมไ่ด้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อนัถูกต้องดี
งาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อืน่ และต่อสังคม ซ่ึงถ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกนัมคุีณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารรับบริการอย่างประชาชนกจ็ะได้รับความเชื่อมนัและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ี
องค์กรนั้นๆ     
 ประกอบกบัองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ได้รับการประเมนิคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและท่ีดี ด้านการปูองกนัการทุจริต 
และเพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก ่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมอืงฝุายบริหาร ข้าราชการเมอืง
ฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มกีารจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แกผู้่บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3.วัตถุประสงค์  
 1.เพือ่เป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
 2.เพือ่เป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้เกดิประโยชน์สุข
แกป่ระชาชน  
 3.เพือ่สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 4.เพือ่สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไมก่ระท าการขัดกนัแห่งผลประโยชน์หรือมผีลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4.เปา้หมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  จ านวน     50      คน 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
6.วิธกีารด าเนินการ  
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผู้่บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
โดยเชิญวิทยากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก



การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมัน่ในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมกีารศึกษาดูงาน
หรือท ากจิกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2561  – 30 กนัยายน  2562 
8.งบประมาณในการด าเนินการ  
 ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ประเมนิความพงึพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมนิเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมนิมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
 ผลลัพธ์  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  เกดิจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมัน่ตามหลักประมวลจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดบัที่     2  
 
1.ชื่อโครงการ ปลกูตน้ไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนทีต่ าบลมะนังตายอ 
2.หลกัการและเหตผุล  
 เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ( Climate Change) ท า
ให้อณุหภูมโิลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกดิปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีมผีลกระทบกบัวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาทิ เกดิความแห้งแล้ง มไีฟไหมปุ้า ฝนตกไมต่รงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะในประเทศท่ีไมเ่คยมี
หิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไมท้ าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมอื
กบัปูองกนัและแกไ้ขภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับ
ภูมภิาคและระดับประเทศ การเพิม่พืน้ท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไมเ้ป็นแหล่งดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพษิ และผลิตกา๊ซออกซิเจน อกีท้ังเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พืน้ท่ีให้เกดิคามเหมาะสม ลดอณุหภูมขิองพืน้ผิวในพืน้ท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพือ่
เป็นการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  จึงได้จัดท าโครงการ “ ปลูกต้อนไมเ้พือ่
เพิม่ทีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน ในพืน้ท่ีต าบลกะลุวอ ประจ าปี 2560” เพือ่ให้ประชาชน
ได้มส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมอืงน่าอยู่สวยงาม ( Beautified City) และร่วมถวายเป็นราช
สักการะใน วโรกาศมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพือ่เพิม่พืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ีกสิกรรมของประชาชนและพืน้ท่ีว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ เพือ่ให้เกดิความร่มร่ืนแกชุ่มชน พร้อมท้ังเป็นเพิม่คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3.วัตถุประสงค์  
 1.เพือ่ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอนัเป็นสาธารณะ
ร่วมกนั 
 2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิม่พืน้ท่ีสีเขียวใน
ต าบลกะลุวอ  
 3.เพือ่ให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกดิความสมดุลเพิม่มลูค่า
ทรัพยากรท่ีมแีละลดภาวะโลกร้อน  
 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมอืงน่าอยู่ สวยงาม ( Beautified City) สร้างความร่มร่ืนและคลายร้อนแก่
ประชาชน  
4.เปา้หมาย/ผลผลติ  
 ประชาชนร่วมกนัปลูกต้นไม ้จ านวน     100    ต้น 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 พืน้ท่ีสาธารณะในเขตต าบลมะนังตายอ  อ าเภอเมอืง  จังหวัดนราธิวาส  
6.วิธดี าเนินงาน  
 1.ประสานงานกบัส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกจิกรรม  
 2.ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ีให้จัดเตรียมสถานท่ีเพือ่
ปลูกต้นไม้  
 3.จัดซ้ือกล้าไม ้พนัธ์ุไม ้เพือ่ใช้ในโครงการ  
 4.ด าเนินการปลูกต้นไมโ้ดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 



 5.ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560  – 30 กนัยายน  2561  
8.งบประมาณด าเนินการ  
 5,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1.ท าให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมคีวามเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 2.ท าให้เพิม่พืน้ท่ีปุาไมแ้ละส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
 3.ท าให้ประชาชนมจีิตส านึก ในการดูแล้วรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 4.ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามคัคีและสร้างความร่มร้ืนในชุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่     3  
 
1.ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2.หลกัการและเหตผุล  
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมคีวามเจริญกา้วหน้าในการพฒันาประเทศด้วยวิทยาการสมยัใหมค่นส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กบัความส าเร็จทางวัตถุกนัมาก ขาดคามเอาใจใส่ในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ท่ีต้องแกไ้ขศีลธรรม คุณธรรมและบนพืน้ฐานความกตัญญู เร่ิมจากสังคมเล็ก ๆ กอ่นคือสถาบันครอบครัว หากได้รับ
การเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนกจ็ะสามารถเป็นบุคคลท่ีมคุีณภาพ เกง่ ดี มี
ประโยชน์ เมอืเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด รักกอ่นวันอนัควร ปัญหาต่าง ๆ กจ็ะลดลง  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัวร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาการศึกษา โรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  และ
โรงเรียนในเขตต าบลมะนังตายอ  โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่สานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกบับุตรหลาน ให้
เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมคีวามรักใคร่ ปรองดอง และเอือ้อาทรต่อกนั ตลอดจน
ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  
3.วัตถุประสงค์  
 1.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมบีทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบัติกจิกรรมร่วมกนั อนักอ่ให้เกดิความสัมพนัธ์
สามคัคีในหมูค่ณะ  
 2.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั  
 3.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมพีฒันาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกนัในสังคม 

4.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมจีิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมส่ีวนร่วม 
5.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการกระหนักในความซ่ือสัตย์ มจีิตสาธารณะ มรีะเบียบวินัย 
6.เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

4.เปา้หมาย/ผลผลติ  
 ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  โรงเรียนในเขตต าบลมะนังตายอ  
ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
6.วิธดี าเนินการ  
 1.ประชุมผู้เกีย่วข้องก าหนดจัดงาน  
 2.จัดท าโครงการเสนอพจิารณ าอนุมติั  
 3.ประสานการจัดงานให้กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทราบ  
 4.ประสานคณะวิทยากร และประชาชนสัมพนัธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆเข้าร่วมโครงการ  
 5.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจ้ง  
 6.ด าเนินจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกจิกรรม  
 7.ด าเนินการตามโครงการ  
 8.ติดตามและประเมนิผลการจัดงาน  
 



7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2563  – 30 กนัยายน  2564 
8.งบประมาณด าเนินการ  
 ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมพีฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแกเ่ด็ก  
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมคุีณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มลัีกษณะนิสัยอนัพงึประสงค์ 
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมจีิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 
 4.ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย์ สุจิต มวิีนัย 
 5.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกีย่วกบัสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 6.ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่     4  
มิตทิี ่2  การบริหารราชการเพ่ือปอ้งกันการทจุริต  
 
1.ชื่อโครงการ ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
2.หลกัการและเหตผุล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมมีาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมติิใหมท่ี่ประชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับคามร่วมมอืจากฝุาย
การเมอืง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพทัิกษรั์กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพือ่ให้
ประเทศไทยมศัีกด์ิศรีและเกยีรติภูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท่ังชาติด้านทุจริต” มเีปูาหมายหลักเพือ่ให้ประเทศไทยได้รับการประเมนิดชนีการรับรู้
การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมรีะดับธรร มภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้อมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมชิอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกดักัน้การทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบปูองกนัการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ
เพือ่โยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกดิความย่ันยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อสิระแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมส่ีวนร่วมในการ
ตัดสินใจแกไ้ขปัญหาในระดับพืน้ท่ี ส่วนการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพือ่การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเร่ืองท่ีมคี าครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แกค่นท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพจิารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกบัมปีัจจัยนานับ ประการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บัน่ทอนความมคุีณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากนัไปแล้ว เร่ืองในท านองเดียวกนันี้สามารถเกดิ
ขึ้นกบัคนท างานในหน่วยงานราชการอืน่ได้ เช่นเดียวกนั เพยีงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมจี านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอืน่ ๆ จึงมโีอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมไีด้ไมม่ากเท่ากบัท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอืน่ และมลูค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ี
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กอ่ให้เกดิขึ้นกอ็าจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกดิจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น จึงมคีวามจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มคีวามเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกจิการ
บ้านเมอืงท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกดิประโยชน์สุขแกป่ระชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกนัการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ท่ีท่ัวประเทศต่อไป   
3.วัตถุประสงค์  
 เพือ่แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกนัการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
4.เปา้หมาย 
 1.ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2.มกีารประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง  
 3.แผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.วิธดี าเนินการ  
 1.ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกีย่วข้อง  
 3.จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  
 4.ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  
 5.จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  
 6.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  
 7.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  
 8.รายงานผลการด าเนินงาน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560  - 30 กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1 ผลผลติ  

- มปีระกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของบริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มกีารประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 คร้ัง  
- มแีผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

2 ผลลพัธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามโปร่งใส สามารถปูองกนัการทุจริต

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 



ล าดบัที่     5  
 

1.ชื่อโครงการ มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายก อบต. ปลดั อบต.และหวัหน้าสว่นราชการ  
2.หลกัการและเหตผุล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมอี านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอืน่ท่ีก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมหีน้าท่ีต้องท าอกีมากมายในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชน ผู้มารับบริการติดต่อ
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มกัจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกจิมมีากมาย ไปรวมอยู่กบัฝุายผู้บริหาร ไมม่กีารกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ในการส่ังการ อนุมติั อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอปุสรรคอย่างย่ิงต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกดิความล่าช้า ประชาชนไมไ่ด้รับความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า
การทุจริตประพฤตมชิอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือ มประสิทธิภาพ  
 เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกจิการ
บ้านเมอืงท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี พ .ศ.2546 มาตรา 6 
มาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของ
รัฐ ไมม่ขีั้นตอนการปฏิบัติงานเกนิความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 มาตรา 48(2) เตรส 
ท่ีก าหนดให้นายกอบต. มหีน้าหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาตและอนุมติั เกีย่วกบัราชการของเทศบาล มาตรา 48  
ก าหนดให้นายกเทศบาล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกจิการของเทศบาล และผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลุกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ดังนั้น เพือ่ให้การบริหารราชการเป็นตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเง่ือนไขขั้นตอนท่ีมคีวามยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมมีาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลดีขึ้น  
3.วัตถุประสงค์  
 1.เพือ่เป็นการลดขั้นตอนการให้บิการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
 2.เพือ่ให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจการบริการจากหน่วยงาน  
 3.เพือ่เป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมติัของผู้บริหารทุกระดับ  
 4.เพือ่ปูองกนัการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพนิิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4.เปา้หมาย  

จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลักองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
มอบหมายให้รองปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

 



5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
6.วิธดี าเนินการ  
 1.ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมติั ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ  
 2.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3.จัดท าประกาศ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ  
 4.ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9.ผู้รับชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 ผลผลติ  
  มคี าส่ังมอบหมายงานให้ผู้เกีย่วข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไมน่้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลพัธ์  
  -ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอนัเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่     6  
 
1.ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตามข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
2.หลกัการและเหตผุล  
 เพือ่ให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกนัและสอดคล้องกบัการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมกีจิกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชีและการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าในการปฏิบัติ ท าให้เกดิความคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือส่ังการท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
3.วัตถุประสงค์  
 1. เพือ่ให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เกีย่วข้อง 
 2.เพือ่ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกดิความเสียหายแกท่างราชการ  
4.เปา้หมาย 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
6.วิธดี าเนินการ  
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้  
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1.บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการท่ี
เกีย่วข้อง 
 2.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจาจะท าให้เกดิความเสียหายแกท่างราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 3.เกดิความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
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1.ชื่อโครงการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  
2.หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ  
 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  มฐีานะเป็นนิติบุคคล มอี านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตอนเอง ท้ังในเร่ืองการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกจิและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดได้ ดังนั้น การท่ี อบต .จะมจีะ
บริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี
และให้ค านึงถึงการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ประกอบกบัมาตรา 
40(9)ท่ีก าหนดให้เทศบาทมอี านาจหน้าท่ีอืน่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี พ.ศ 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพจิารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุปะสงค์ท่ีจะ
ใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกนั  
 ด้ังนั้น เพือ่ให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกดิประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนในท้องถิ่น จึงมคีวามจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านจัดซ้ือ-จัดจ้าง เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการจัดซ้ือ-จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ทุกโครงการและกจิกรรม  
3.วัตถุประสงค์  
 1.เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการจัดซ้ือ-จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.เพือ่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3.เพือ่ปูองกนัการทุจริตในหน่วยงาน  
4.เปา้หมาย 
 เผยแพร่ข้อมลูการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ข
เพิม่เติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก ่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  และชุมชนต่าง ๆ ภายในต าบลมะนังตายอ  
6.วิธดี าเนินการ  
 1.รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพสัดุเพือ่จัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่ายการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  



 2.น าส่งประกาศไปเผยแร่ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางการประชาสัมพนัธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก ่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยราชการ เป็นต้น 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560 – 30  กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1.ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 2.ผลลัพธ์  
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด  
  - การจัดหาพสัดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
  - สามารถลดปัญหาการ้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างให้  
 3.เกดิความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
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1.ชื่อโครงการ กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบตังิาน  
2.หลกัการและเหตผุล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมหีลักเกณฑ์เกีย่วกบัการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มกีารรับ
รับฟงัและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพือ่ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกบัในปีท่ีผ่านมาได้มกีารประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมกีารบริหารจัดการ
ท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงกรดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  
 เพือ่ให้การประเมนิบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกดิประโยชน์สุขต่อประชาชน เกดิ
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิขององค์กรมปีระสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมผีลการประเมนิไมต่่ ากว่าปีท่ีผ่าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพฒันาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพือ่ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 2. เพือ่อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 3. เพือ่รับฟงัและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
 4. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4.เปา้หมาย 
 1. เพือ่ลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
 2. ประชาชนในพืน้ท่ีต าบลมะนังตายอ  
 3. ประชาชนนอกพืน้ท่ีและประชาชนท่ัวไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
 4. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกีย่วกบัการส่ังการ อนุญาต การอนุมติั และการปฏิบัติราชการใด 
ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมหีน้าท่ารับผิดชอบในการด าเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6.วิธกีารด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 2. ประชุมคณะกรรมการเพือ่ส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพจิารณางานในภารกจิว่าเร่ืองใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกีย่วการส่ัง การอนุญาต การอนุมติั หรือการปฏิบัติราชการใด ให้แกผู้่ใต้บังคับบัญชา  
 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป
พร้อมท้ังจัดท าแผนภูมแิสดงขันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 



 4. มรีะบบการรับฟงัข้อร้องเรียบหรือมกีารสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอปุสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  

1 ตุลาคม 2560  - 30  กนัยายน  2561  
8.งบประมาณด าเนินการ  
          ไมใ่ช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมคีวามพงึพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมคีวามคล่องตัว และบุคลากรมคีวามกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 3. ปฏิบัติราชการมคีวามสอดคล้องกบันโยบายปฏิรูปและระบบราชการ  
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  เขาพระงามเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมคีวามศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากย่ิงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่     9  
 
1. ชื่อโครงการ   มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัต ิ อนุญาต  สัง่การ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบตัริาชการ  
2. หลกัการและเหตผุล  
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กบัผู้ใต้บังคับบังชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ภายในองค์กรนั้น  กเ็พือ่
เป็นการช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกดิความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซ่ึงการพจิารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกจิและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบังชา  จะพจิารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  
ความรู้  ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเร่ืองนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพือ่ให้การ
บริหารงานกอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมกีารปรับให้เข้ากบัสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ  ความมปีระสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกจิแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดใจ  การอ านวยความ
สะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ท้ังนี้ต้องมผู้ีรับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการ
บริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกดิประโยชน์สูงสุดแกร่าชการ 
4. เปา้หมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธดี าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพือ่พจิารณาขออนุมติั  อนุญาต  ส่ังการ  แต่งต้ัง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพือ่
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ด าเนินการออกค าส่ัง ฯ  
 6.3 ส าเนาค าส่ัง ฯ  แจ้งคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10. ตวัชี้วัด 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกดิความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 



ล าดบัที่     10  
 
1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการมอบประกาศเกียรตคุิณแก่คณะกรรมการชุมชน   

2. หลกัการและเหตผุล  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มพีืน้ท่ีรับผิดชอบจ านวน 35  
ตารางกโิลเมตร  ประกอบด้วย 7 หมูบ่้าน มปีระชากรท้ังส้ิน  8,885   คน  ครัวเรือนจ านวน  2,024  ครัวเรือน 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มุง่ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามส่ีวนร่วมใน
การพฒันางานและแกไ้ขปัญหาได้ตรงกบัความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ได้จัดต้ังชุมชนไว้แล้ว  7  ชุมชน  เพือ่ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พทุธศักราช  2557  มาตรา  2  ท่ีบัญญัติให้ประเทศไทยมกีาร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2596  
มาตรา  50  วรรคท้าย  การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยใช้หลักการบริหารบ้านเมอืงท่ีดีและค านึงถึงการมส่ีวนร่วมของประชาชน   
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอทิุศเวลา  แรงกาย  
แรงใจ  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไมไ่ด้รับค่าตอบแทน  ประกอบกบัองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอมแีนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการ
เพือ่ปูองกนัการทุจริต  ในการเชิดชูเกยีรติแกห่น่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์ โดยการยกย่องเชิดชุเกยีรติผู้ท่ีมคีวามซ่ือสัตย์  สุจริต  มคุีณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชุเกยีรติท่ีให้
ความช่วยเหลือกจิการสาธารณของท้องถิ่น 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  จึงได้จัดให้มกีจิกรรมการมอบประกาศเกยีรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนท่ีอทิุศเวลา  แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่ยกย่องเชิดชูเกยีรติแกค่ณะกรรมการชุมชนท่ีอทิุศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี  จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 เพือ่ยกย่องเชิดชูสตรีแกค่ณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มขีวัญและ
ก าลังใจ 
4. เปา้หมาย 
 มอบประกาศเกยีรติคุณให้แกค่ณะกรรมการชุมชนท่ีอทิุศเวลา  แรงการแรงใจ  ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  จ านวน  3  คน 
5. พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธดี าเนินการ 
 6.1  ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 6.2  จัดท าประกาศเกยีรติคุณ  
 6.3  จัดพธีิมอบประกาศเกยีรติคุณแกค่ณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2562 – 30 กนัยายน  2563 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
10. ตวัชี้วัด/ผลสมัฤทธิ ์
 10.1   ผลผลติ 
 - คณะกรรมการชุมชนท่ีอทิุศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ  4  ปี  ได้รับการยกย่องเชิด
ชุเกยีรติไมน่้อยกว่าร้อยละ  100 
 10.2  ผลลพัธ ์
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชุเกยีรติมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับดี  
 - มคีณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดี  ด้านการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ   มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบตัริาชการ ” 
2. หลกัการและเหตผุล  
 จากการประเมนิคูณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมนิท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกดิขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกดิจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือ
เกดิจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกดิจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเอือ้ให้เกดิการทุจริต  
ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมส่ีวนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแมจ้ะเป็นส่ิงท่ียากต่อการ
ด าเนินงานกต็าม  แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกดิการเปล่ียนแปลงเพือ่น าไปสู่องค์กรท่ีมคุีณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอนัจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  
และประเทศเกดิความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  จึงได้ท ามาตรการ  “ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ี
ดี  ขึ้น  เพือ่เป็นการพฒันาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่ให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  มคุีณธรรม  ตามแนวทางการบริหารกจิการ
บ้านเมอืงท่ีดี 
 3.2 เพือ่ให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพือ่เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรท่ีมคีวามโปร่งใส  มคุีณธรรม 
4. เปา้หมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธดี าเนินการ 
 6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมนิการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 
 6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 6.3  ประชาสัมพนัธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
 
 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
10. ตวัชี้วัด/ผลสมัฤทธิ ์
 มกีารจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พ่ือการตรวจสอบ    
                    ควบคุมดแูล การปฏิบตัริาชการขององค์การบริหารสว่นต าบลมะนังตายอ  
2.หลกัการและเหตผุล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยปูองกนัหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีจะเกดิขึ้น  ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมอืกบัหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,จังหวัด
,อ าเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอยังให้ความส าคัญกบัการตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มเีจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอสิระ/มแีผนการตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกภาคส่วน 
 การให้ความร่วมมอืกบัส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มหีน้าท่ีให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแกเ่จ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว  อย่างช้าไมเ่กนิ 45 วัน  นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว  
แต่  สตง.ยืนยันว่ายังไมม่เีหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วงกจ็ะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จส้ินภายใน 45 วัน  นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเกบ็รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2548 
 ในกรณีท่ีมกีารตรวจสอบการทุจริต  มกีารมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย  ฝุายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย  กองวิชาการและแผนงาน  มหีน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
เท่ียงธรรม  ไมเ่ลือกปฏิบัติ  กรณีมเีร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมชิอบ 
 นอกจากนี้  ยังให้ความร่วมมอืกบัส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด  ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพือ่การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเพือ่ความโปร่งใส  
ปูองกนัการทุจริต  และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี  ไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด 
 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่ให้เป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2 เพือ่ความโปร่งใสและปูองกนัการทุจริต  ตามหลักการบริหารกจิกรรมบ้านเมอืงท่ีดี  
4.เปา้หมาย/ผลผลติ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
6.วิธกีารด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน  ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพือ่การ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 



 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินงาน 
 ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  มมีาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลมคีวามโปร่งใส และปูองกนัการทุจริตตามหลักหารบริหารกจิการบ้านเมอืง
ท่ีดี 
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มิตทิี ่ 3   การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารสว่นต าบลมะนังตายอ  ใหม้ี
ประสทิธภิาพ มากยิง่ขึ้น 
2.หลกัการและเหตผุล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มขี้อมลูข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ท่ีท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเกบ็รวบรวมข้อมลูข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร”  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
 ดังนั้น  เพือ่ให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอจึงได้
ให้มสีถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมลูข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม อบต. โดยมงีานศูนย์บริการข้อมลูฝุายประชาสัมพนัธ์  
กองวิชาการและแผนงาน  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมลูข่าวสารต่างท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้  เพือ่ประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมอืงได้โยถูกต้องตรง
กบัความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไมบ่ิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพือ่เพิม่ช่องทางให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 
4.เปา้หมาย/ผลผลติ 
 ศูนย์ข้อมลูข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  1  แห่ง   
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริการส่วนต าบลมะนังตายอ  
6.วิธดี าเนินการ 
 6.1 มกีารจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมลู 
 6.2 มกีารแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มกีารจัดวางเอกสารข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพสัดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  ข้อมลูครบตามรายการท่ีก าหนด 
 6.4 มกีารให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกบั  พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
 6.6 มบีริการอนิเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
 6.7 มกีารจัดเกบ็สถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2563  – 30 กนัยายน  2564 



 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมม่งีบประมาณ  
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ ์
 จ านวนศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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1.ชื่อโครงการ โครงการ อบต.เคลือ่นที่  
2.หลกัการและเหตผุล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน  และมเีปูาหมายให้มี
การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพือ่ให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก  จึง
ได้จัดท าโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี  เพือ่ส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง  และให้บริการงานด้านต่างๆ ซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ีอาจด าเนินการด้วยตนเอง
หรือร่วมมอืกบัองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแกป่ระชาชน  หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการกใ็ห้คิดในอตัราถูก
ท่ีสุด  เพือ่ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกบัประชุมเวทีประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนโดยไมต้่องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ ซ่ึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิม่ขึ้น 
 3.2 เพือ่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท่ี  และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมลูในการท าแผนโครงการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพือ่เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  กบั
ประชาชนในพืน้ท่ี 
4.เปา้หมาย/ผลลพัธ ์
 น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ ออกไปให้บริการแกป่ระชาชน
หมนุเวียนชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ท้ังหมด  ร่วมกบัการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพฒันาชุมชน 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 ก าหนดให้ออก อบต.เคล่ือนท่ีร่วมกบัการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกต้ัง 
6.วิธกีารด าเนินการ  
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพจิารณาอนุมติั  
 2. จัดหางบประมาณเพือ่สนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
 3. ประสานงานกบัทุกกองทุกฝุาย  เพือ่คัดเลือกกจิกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแกป่ระชาชน
ท้ัง 7 ชุมชน 
 4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกบักองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า
แผนพฒันาชุมชน)  
 6. ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ี  
 7. น ากจิกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน  
 8. ประเมนิผลการปฏิบัติงาน  



 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ   
 1  ตุลาคม  2560   -  30  กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ   
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 10.1 มสีถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  ซ่ึงได้เข้าร่วม
โครงการฯได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ อย่างท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  มโีอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมเีจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟงัท้ังในเร่ืองการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.3 การสง่เสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแตง่ตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล  
                   มะนังตายอ 
2.หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวก 1 องค์กรจัดท าแผนพฒันา ข้อ 7 (2)และข้อ 9 ก าหนดให้มอีงค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพือ่ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  มี
องค์กรในการจัดท าแผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฑ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  
โดยกองวิชาการและแผนงาน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลและแผนพฒันาส่ีปีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้สอดคล้องกบัประเด็นหลักการพฒันาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4.เปา้หมาย/ผลผลติ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
6.วิธกีารด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพือ่คัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
10.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ ์
 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ มคีณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพือ่เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  และร่าง
แผนพฒันาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล  เพือ่ใช้เป็นแผนพฒันาในการพฒันาต าบล ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตต าบล  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1.ชื่อโครงการ : การประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบล  ประจ าปี 
2.หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้างใหม่
และมจี านวนหลายฉบับด้วยกนั  ท าให้ประชาชนยังไมอ่าจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจและการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอจึงได้จัดท าโครงการ  อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบลประจ าปี  
2560 ขึ้น  เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนต่อการพฒันาท้องถิ่นตนเอง 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพือ่ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมส่ีวนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพือ่
เผยแพร่ความรู้ให้กบัประชาชนถึงการมส่ีวนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  เพือ่รับฟงัความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพฒันาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  อกีทางด้วย 
4.เปา้หมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่นก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมคัรสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนประชาชนท่ัวๆไป  
จ านวนไมน่้อยกว่า  600  คน 
5.วิธดี าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกบัเจ้าของสถานท่ี  
 5.2 แต่งต้ังคณะท างาน  
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
 5.4 เสนอโครงการเพือ่ขออนุมติังบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด  
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กนัยายน  2561 
7.งบประมาณ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
9.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ ์
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมส่ีวนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น  
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการแตง่ตัง้ตวัแทนประชาคมเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2.หลกัการและเหตผุล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน            
(ประชาคม)  ให้มส่ีวนร่วมอย่างเข็มแข็งกบัมาตรการการปูองกนัการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพือ่เป็นกลไกลภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมส่ีวนร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  ได้มกีฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกลภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มส่ีวนร่วม
อย่างแข็งขัน  กบัมาตรการการปูองกนัการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
4.เปา้หมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบ่้านท้ัง  7  หมูบ่้าน 
5.วิธกีารด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โยผ่านการประชาคม) ให้มส่ีวนร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล มะนัง
ตายอ อย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้มรีะเบียบ  ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  ในหลายๆส่วน  
เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมส่ีวนร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพสัดุ  เช่น  เป็นกรรรมการเปิดซอง
สอบราคาเป็นกรรมการพจิาณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
ฯลฯ 
 5.2 มกีารฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มคีวามรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบียบฯว่าด้วยการพสัดุ  เพือ่เรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดและส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
 
9.ตวัชี้วัด/ผลลพัธ ์
 9.1 ภาคประชาชนมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมส่ีวนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิตทิี ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
  
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการสอบภายในประจ าปี   
2.หลกัการและเหตผุล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังยังช่วยปูองกนัหรือดความเส่ียงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกดิขึ้น  ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงจะต้องมกีารกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีก าหนด  โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพือ่ให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอกีท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมมีาตรฐานประกอบกบัมรีะเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ  ท่ีเกีย่วข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่จัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 
 3.2 เพือ่พสูิจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชี  และด้านอืน่ๆท่ี
เกีย่วข้อง 
 3.3 เพือ่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าส่ัง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีก าหนด 
 3.4 เพือ่ตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพยีงพอและเหมาะสม  
 3.5 เพือ่เป็นหลักประกนัการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4.เปา้หมาย 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน  พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล  และศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
6.วิธกีารด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะห์และประเมนิผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 



 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพสัดุและทรัพย์สิน  รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอืน่ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการก าหนด  
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าสมารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกบันโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมนิผล  
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
10.ตวัชี้วัด 
 10.1 บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานมาก
ขึ้น 
 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านักงาน/กอง/หน่วยงาน  ท่ีมอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบัที่     19  
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตวัแทนชุมชน 
2.หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2545  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี  พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน  โดยการก าหนดให้มกีารจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน  เพือ่ให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมโดยช่องทางหรือกลในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมโีอกาสในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซ่ึงหมายความถึงประชาชนมาสารถมโีอกาสใน
การได้รับข้อมลูข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพฒันาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามส่ีวนร่วมกบัภาครัฐมากขึ้น  เพือ่กระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมส่ีวน
ร่วมของประชาชนแลพฒันาระบบราชการเพือ่ตอบสนองความต้องการและเพือ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่สนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
 3.2 เพือ่ปูองกนัการทุจริตในด้านท่ีเกีย่วข้องกบังบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  ให้
เกดิการพฒันาได้อย่างคุ้มค่า 
4.เปา้หมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพืน้ท่ีองค์การบริการส่วนต าบล มะนังตายอ 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
6.วิธดี าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพือ่เลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้แก ่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2553 มไิด้ก าหนดให้มผู้ีแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้ความส าคัญในการมตัีวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพือ่ให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไมต้่องร่วมรับผิดหากเกดิความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแกค่ณะกรรมการ  เมือ่มกีารจัดซ้ือจัดจ้างทุกคร้ัง  เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอยีดและถูกต้อง 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
 



9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพสัดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
10.ผลลพัธ ์
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ มคีวามโปร่งใส  โดยมตัีวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไมเ่กดิปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่     20  
 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
2.หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมบีทบาทความส าคัญย่ิงต่อการพฒันาทางการเมอืง  เศรษฐกจิ  และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพฒันาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคีวามพร้อมท่ีจะรับภารกจิและการ
จัดบริการให้แกชุ่มชน  จึงเป็นเร่ืองส าคัญอย่างย่ิงประกอบกบัการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ไดด าเนินการ  เพือ่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมคีวามรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีรวมถึงมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข้อกฎหมายต่างๆท่ี
เกีย่วข้องกบัท้องถิ่นด้วย  เพือ่พฒันาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ จึงได้มกีารจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพฒันาองค์กร  พฒันา
ท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมคีวามเจริญกา้วหน้า 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กบัสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคีวามเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 3.2 เพือ่ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 
 3.3 เพือ่ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิม่ศักยภาพในการพฒันาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4.เปา้หมาย/ผลผลติ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  18  คน 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 
6.วิธกีารด าเนินการ 
 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์กรบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก  เพือ่เป็นข้อมลูในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี 
 6.2 เมือ่พจิารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเนอผู้บังคับบัญชาเพือ่ส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
 6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมนิผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ทราบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 



9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ 
10.ผลลพัธ ์
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมคีวามรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี  
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11.ตวัชี้วัด 
 จ านวน ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล มะนังตายอ  จ าวน  18 ราย  
ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบัที่     21  
 

1.ชื่อโครงการ กิจกรรมการตดิปา้ยประชาสมัพันธก์รณีพบเหน็การทจุริต  
2.หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ  
 ปัญหาการทุจริตท่ีเกดิขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกบัประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกนแกไ้ขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมส่ีวนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือน
ต่าง ๆ ให้เกดิการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมส่ีวนร่วมในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต  
3.วัตถุประสงค์  
 1. เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปูองกนัการทุจริต  
 2. เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต  
4.เปา้หมาย/ผลผลติ  
 ประชาชนในจังหวัด 
5.พ้ืนทีด่ าเนินการ  
 จังหวัดนราธิวาส 
6.วิธดี าเนินการ  
 1. ขออนุมติัจัดท าปูายประชาสัมพนัธ์  
 2. ปิดประกาศประชาสัมพนัธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  
 3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรบจ้างเหตุทางโทรศัพท์  
 4. บันทึกเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์  
 5. เสนอผู้บริหารพจิารณาส่ังการ  
 6. ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน  
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560 – 30  กนัยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารสว่นต าบลกะลวุอ  
10ตวัชี้วัด/ผลลพัธ์  
 1. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริต  
 2. น าเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ท่ี นธ 77401/                             ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
            อ าเภอเมอืง  จังหวัดนราธิวาส  96000 

                                               10    มถิุนายน    2560 

เร่ือง ขอน าส่งแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561-2564 ) 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส   

อา้งถึง หนังสือ  ท่ี  บช 0034 (นธ)  / 0007  ลงวันท่ี  18  เมษายน  2560  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1  แผ่น  CD   จ านวน         1            แผ่น                 
   
                   ตามหนังสือท่ีอา้งถึง  ส านักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2560-2564 ) เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560-2564 )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  50  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560-2564)  และจัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ  มายังส านักงาน ป.ป.ช.  นั้น 

           ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  4  ปี  
(พ.ศ. 2561-2564)  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าส่งแผน ฯ ดังกล่าว  จ านวน  1  แผ่น  รายละเอยีดปรากฏ
ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วยนี้แล้ว   

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา ด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 
( นายนฤสรรค์  อสิลามธรรมธาดา ) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
 
ส านักปลัดฯ 
โทร. 0-7370-9711  
โทรสาร.  0-7370-9711 
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แผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2560-2564 ) เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (พ.ศ. 2560-2564 )  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ เพือ่ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  50  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560-2564)  และจัดส่งแผนปฏิบัติการ ฯ  มายังส านักงาน ป.ป.ช.  นั้น 

           ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกนัการทุจริต  4  ปี  
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  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพจิารณา ด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ  

 
( นายนฤสรรค์  อสิลามธรรมธาดา ) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
 
ส านักปลัดฯ 
โทร. 0-7370-9711  
โทรสาร.  0-7370-9711 
 


