
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
องคการบริหารสวนตำบลเมก็ดำ  

(พ.ศ. 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 1 บทนำ 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค 
สำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนแตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา 
ลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน 
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ 
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง 

 ดังนั้นเพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตสี่ป  (พ.ศ.  2561 – พ.ศ.  
2564 ) ข้ึน 

 3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน ตัวอยาง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๖  

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

4.เปาหมาย 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 



ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขาราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ี มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ 
ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง 
สังคมที่ไมทนตอ 
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสราง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกบุคลากร 
ทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง 
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจำของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

 1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม 
3. โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
4. โครงการสงเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต 
5. โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

- 
 
- 
- 
 
- 

 
400,000 

 

 1.2 การสราง 
จิตสำนึกและความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

1) โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) 

10,000  

 1.3 การสราง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกเด็กและ 
เยาวชน 

2) โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 
3) โครงการฝกอบรมยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เสริมสรางวินัยจราจร 

20,000 

15,000 

 

 1.4  สรางจิตสำนึกและ
ตระหนักในความซ้ือสัตยสุจริต
และตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 

1.4.1 กจิกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อสรางจิตสำนกึ
ตระหนักในความซ้ือสัตยสุจริตและตระหนัก
ในการตอตานการทุจริต 
 

-  

 1.5  : โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหแกเด็กและ
เยาวชนใหมีจิตสาธารณะตำบล
เม็กดำ 

1.5.1 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหแก
เด็กและเยาวชนใหมีจิตสาธารณะตำบลเม็กดำ 

-  

มิติท่ี 1 รวม 9  โครงการ 1  กิจกรรม 445,000  
2. การบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง 
ทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง 
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

-  

 2.2 มาตรการสราง 
ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

 (1) มาตรการการสราง 
ความโปรงใสในการบริหารงาน 
บุคคล 
  

-  

 2.3 มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่
ใหเปนไปตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

2.3.1  กิจกรรมการลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2  มาตรการการมอบ 
อำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ 
ราชการ 

- 
- 

 



 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แกหนวยงาน/บุคคล 
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1 (3) ยกยองเชิดชูเกียรติ 
หนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจกัษ 
 

-  

 2.5 การยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.1 กิจกรรมมอบวุฒิบัตรใหแกปราชญ
ชาวบาน 

-  

 2.6 มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือ 
รับแจงหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ 
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ 
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ” 
2.5.2 (๑) มาตรการ “แตงต้ัง 
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง 
รองเรียน” 

- 
 
- 
 
- 

 

 2.7 มาตรการจัดทำคูมือ
ประชาชนขององคการบริหาร
สวนตำบลเม็กดำ 

2.6.1 มาตรการจัดทำคูมือประชาชนของ
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

-  

มิติท่ี  2 รวม 5 มาตรการ 5 กิจกรรม  
 

-  

3. การสงเสริม 
บทบาทและการ 
มีสวนรวมของ 
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร 
ในชองทางที่เปนการ 
อำนวยความสะดวกแก 
ประชาชนไดมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอำนาจ 
หนาที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร 
ของ  อบต. เมก็ดใหม ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (๒) กิจกรรม “อบรมให 
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540” 

 
- 
 
- 

 

 3.2 การรับฟงความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเร่ือง 
รองเรียน/รองทุกข 
ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชมุชน 
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย 
รับเร่ืองราวรองทุกข  อบต.เม็กดำ 
3.2.๒ (๑) กิจกรรม รายงาน 
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให 
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

20,000 
 
- 
 
- 

 

 3.3 การสงเสริมให 
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแตงต้ัง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนา  อบต. เม็กดำ 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม 
หมูบานและประชาคมตำบล 
ประจำป 
3.3.2 (1) มาตรการแตงต้ัง 
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน 
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

- 
 

20,000 
 
 
- 

 

 3.4 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักในการตอตาน
ดานการทุจริต 

3.4.1  โครงการสรางจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการตอตานดานการทุจริตใหแก
ประชาชน 

10,000  



            
 

สวนท่ี 3 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 3.5 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 

3.5.1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกยีตริ -  

 3.6 การสรางจิตสำนกึและ
ความตระหนักในการปฏบิัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กิจกรรมสรางจิตสำนึกและความตระหนกัใน
การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-  

มิติท่ี  3 รวม 4  มาตรการ   4 กิจกรรม  
 3  โครงการ 

40,000  

4. การ 
เสริมสรางและ 
ปรับปรงุกลไกใน 
การตรวจสอบ 
การปฏบิัต ิ
ราชการของ 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน 
กำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ 
แผนการตรวจสอบภายในประจำป
งบประมาณ  25๖2-2564 
4.1.1 (2) โครงการจัดทำ 
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให 
ภาคประชาชนมีสวน 
รวมตรวจสอบการปฏบิัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถดำเนินการ
ได 

4.2.1 กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.2 มาตรการประกาศแผนการจัดซ้ือจัด
จาง 

- 
 
- 

 

 4.3 การสงเสริม 
บทบาทการตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

400,000  

 4.4 เสริมพลังการมี 
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

4.4.1 (๑) กิจกรรมการติดปาย 
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ 
ทุจริต 

15,000  

 4.5  สรางจิตสำนึกปองกันการ
กระทำอันเปนการปองกันการ
ขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทบัซอนของ
บุคลากรในองคกร 

4.5.1 โครงการปองกันการกระทำการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

15,000  

 4.6 สงเสริมใหประชาชนมีการ
ตรวจสอบกำกับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย 
ขาราชการ  พนกังาน  ลูกจาง 

4.6.1 กิจกรรมติดประกาศและ
ประชาสัมพันธคำส่ังเกีย่วกบัการบรรจ ุแตงต้ัง 
โอน ยาย ขาราชการ  พนกังาน  ลูกจาง 

-  

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 5  กิจกรรม, 

 3 โครงการ 
430,000  



1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมี
สวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวน
ในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตอง
นำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเข็มงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื ้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ 
กลไกการนำหลักธรรมาภิบาลซึ ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได_ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบญัญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึง
ไดวางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกร
ตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม Participation) 
ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสราง
มาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค
แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัต ิเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีไดตอไปดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ องคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำจึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 



4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย 

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
1 ป  

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
ไมมี 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 
2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ  



คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทำโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 

3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
6.1 การจดักิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน

ตำบลเม็กดำบรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน

และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทำบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ 
 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

1 ป  
8. งบประมาณในการดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันทสรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทำอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแตละกิจกรรมไดรวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสำเร็จ ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทำใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในองคกร 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกลาว จึงไดจัดทำสมุด
ความดีพนักงานจางโดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื ่อเปนเครื ่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร 
เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสำนึกท่ีดี 
ในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และพนักงาน 
3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย 
4. เปาหมาย 

พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
5. ระยะเวลา 
 1  ป 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 

6.2 รวบรวมเปนขอมูลสำหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำป 
7. งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณในการดำเนินโครงการ 
8. สถานท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 



9. ผูรับผิดชอบ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานทำใหสามารถทราบผลการทำงานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได 
10.3 พนักงานจางทำงานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม

กำหนด 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสำเร็จทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดีเมื่อไดรับบทบาทใหกระทำหนาที่ใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จำเปนในการทำงาน ยอมทำให  องคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
การทำงานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพื่อนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนำพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางปกติ
สุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตอตนเอง ตอการทำงาน ตอเพื่อนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

การดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทำงาน ตอเพ่ือน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 



2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย 
สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล 
4. กลุมเปาหมาย 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จำนวน 96 คน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทำวัตรเชา) ทุกวันพระ จำนวน  2 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง

และเกิดความเหมาะสม 
6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและ

การดำเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
10.3 ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอ

องคกรตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  ซ่ึงหัวใจสำคัญของการทำงานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยาง
ที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดี



งาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทำงานรวมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจำใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามา
รับบริการที่องคกรนั้นๆประกอบกับองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสำนักงาน 
ป.ป.ช. ตามโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนและที่ดี ดานการ
ปองกันการทุจริต ป พ.ศ. 2561 และเพื ่อเปนการเตรียมความพรอมทั ้งในดานคน ไดแก บุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ ่นและขาราชการฝายประจำ รวมถึง
พนักงานจาง จึงไดมีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำดังกลาวนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต 
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน 
3.3 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน 
4. เปาหมาย 

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จำนวน  96  คน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีการดำเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเม็ก
ดำโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก
จิตสำนึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

1 ป  
8. งบประมาณในการดำเนินการ 

400,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวชี ้ว ัดประชาชนผู มารับบริการที ่องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ำกวารอยละ 70  
ผลลัพธ  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เกิดจิตสำนึกท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 



โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร 
พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทางการดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดย
เนนใหผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื ้นฐานไวสำหรับ “ความกินดี อยู ดี ในอนาคต”ดวย ดังนั ้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนา เปนขั้นตอนตามลำดับความจำเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรูและเทคนิควิชาการ
สมัยใหมที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา 
และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพรอมของ
เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเม็กดำ จึงจัดทำโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิมาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตำบลเม็กดำ 
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตำบลเม็กดำ 
3.3 สามารถนำความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
3.4 สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ 
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตำบลเม็กดำ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปพ.ศ. 25625 

8. งบประมาณดำเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 



10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด 
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได 
10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน เพ่ือสรางจิตสำนึกตระหนักใน 
  ความซ้ือสัตยสุจริตและตระหนักในการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การสงเสริมใหเยาวชนไทยไดรับการปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
ไดดำเนินการสงเสริมการจัดกิจกรรมเยาวชนคุณธรรม ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรม คำสอน พัฒนาสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหกลุมเปาหมายไปเปนพื้นฐานในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน ประชาชนอยูเย็นเปนสุข ที่จะสามารถนำมาใชเพี่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมไดเปนอยางดี 
โดยมุงเนนที่จะสงเสริมใหมีการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใชเปนแนวทางในการ รวมสรางสรรคกลุมเด็กและ
เยาวชนกลุมนี้ไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาว  กองสวัสดิการชุมชนตำบลเม็กดำ จึงจัดทำกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเยาวชนสรางจิตและตระหนักในความซ้ือสัตยสุจริต 
3.2 เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
3.3  เพ่ือใหเยาวชนสรางจิตและตระหนักในการตอตานการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เด็กและเยาวชนในตำบลเม็กดำ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
6.2 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับคุณธรรมจรยิธรรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำป พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 เยาวชนรูสำนึกและตระหนักในความซ้ือสัตยสุจริต 
10.2 เกิดการเรียนรู 
10.3 เยาวชนรูสำนึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหแกเด็กและเยาวชนใหมีจิตสาธารณะตำบลเม็กดำ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 



การสงเสริมใหเยาวชนไทยไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีจิตสาธารณะ องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
ไดดำเนินการสงเสริมการจัดโครงการสรางภูมิคุ มกันทางสังคมใหแกเด็กและเยาวชนตำบลเม็กดำ เพื่อให
กลุมเปาหมายนำไปเปนพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู การมีจิตสาธารณะ ประชาชนอยูเย็นเปนสุข ท่ี
จะสามารถนำมาใชเพ่ีอพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสังคมไดเปนอยางดี โดยมุงเนนท่ีจะสงเสริมใหมีการนำ
ศีลธรรมและคุณธรรมมาใชเปนแนวทางในดำเนินชีวิตประจำวัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเยาวชนสรางจิตและตระหนักในการมีจิตสาธารณะ 
3.2 เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เด็กและเยาวชนในตำบลเม็กดำ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
6.2 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับคุณธรรมจรยิธรรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำป พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 เยาวชนรูสำนึกและตระหนักในการมีจิตสาธารณะ 
10.2 เยาวชนรูสามารถนำความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวันได 
 

 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 

ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2559 จนถึงป พ.ศ. 2561 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี 



ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะทำไดเทาที ่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพื ่อการคุ มครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือ
ชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูกนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานใน
หนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 



4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
1  ป 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สำนักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบบั 

10.2 ผลลัพธ 
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได_ 
- ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เปนบุคลากรที่มี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไปเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ อบต.ตอง



เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของ อบต. 
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ อบต. ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามาทำงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล   

6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ 
- ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 



- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 

 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้นเพื่อใหการ
ประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา   อบต เม็กดำ จึงได
จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และอำนาจหนาท่ีของ  อบต. ตามกฎหมายเปนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานของ อบต.เม็กดำ  ใหสั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลเม็กดำ 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของ อบต.เม็กดำ   
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่บังคับ



บัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล  หรือปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทำใหภาพลักษณของเทศบาลตำบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชน

มีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัต ิอนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผู ใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรูความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมี
การปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 



4. เปาหมาย 
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รอง

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆเพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนใน
สังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง อบต.เม็กดำ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดี เหลานั้นให
รวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหง
ความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูงความอยู
เย็นเปนสุข 
 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอัน

เปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจำนวนไมนอยกวา 

10 คน/ป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

พ้ืนท่ี  อบต. เม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร อบต. เม็กดำ เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ สื่อ
สังคม (Social Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จำนวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
2.5  การยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมมอบวุฒิบัตรใหแกปราชญชาวบาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปราชญชาวบานคือครู มีภูมิปญญาไทยท่ีดีเลิศ สามารถนำมาใชปฏิบัติไดจริง ท่ีหลายคนยกยองวาเปน
ปราชญชาวบาน มีสาขาองคกรที่หลากหลาย ตามความถนัดและการปฏิบัติของแตละคนซึ่งมีองคความรูที่มี
การหลอหลอม  ซึมซับ  บมเพาะคนควาทดลองโดยใชวิถีชีวิตของตนเองเปนหองทดลองขนาดใหญ เพ่ือ
ทดสอบความถูกผิด คิดสรรคกลั่นกรองสิ่งท่ีมีคุณคาแกชีวิต แกผืนแผนดินแลวถายทอดใหผูอ่ืนสืบสานตอท้ังท่ี
เปนมรดกและทั้งที่เปนสมบัติทางปญญา องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงเห็นสมควรมอบวุฒิบัตรใหแก
บุคคลดังกลาว 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีมีภูมิปญญาดีเลิศ 
3.2 เพ่ือสืบทอดสูลูกหลานรุนตอไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแก บุคคลท่ีมีภูมิปญญาดีเลิศ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
พ้ืนท่ี  อบต. เม็กดำ 

6. วิธีดำเนินการ 
มอบวุฒิบัตรใหแกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำป พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 



ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จำนวนบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 

2.6 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.6.1 ดำเนนิการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ 

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตาน 
การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

6. วิธีดำเนินการ 



6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำป พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง อบต.เม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการระเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดองคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน 
ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำและหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2562 
3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/
กอง/ฝายองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กำหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

การปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูลเพื ่อใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผู บริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 

1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 
2.5.3 ดำเนนิการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 



ดวยองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปนโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะนั้น 
เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการบริหารสวน
ตำบลเม็กดำรวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำข้ึน เพ่ือดำเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตำบลเม็กดำใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 
2.6 มาตรการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ บริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำคูมือประชาชนขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 



2. หลักการและเหตุผล 
ที่ปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะตองขอ

อนุญาตจากสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุญาตบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวทําใหเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขอ 
อนุญาตดําเนินการตาง ๆ ดังนั้น เพื่อใหมีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูลท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเปนการอํานวยความสะดวก แกประชาชน จึงจําเปนตองมีการจัดทำคูมือ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
 
3. วัตถุประสงค 

3.1เพ่ือชวยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลดคาใชจายของประชาชน 
3.2 เพ่ือลดความยุงยากซับซอนและลดระยะเวลาในการติดตอราชการ ซ่ึงเปนการลดเง่ือนไขท่ี
นำไปสูการเรียกรับสินบน ของขาราชการ จาก ประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ทุกปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการมาติดตอราชการ 
10.2 ลดความยุงยากซับซอนและลดระยะเวลาในการติดตอราชการ ซ่ึงเปนการลดเง่ือนไขท่ี 

 
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำ
การของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที ่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 



ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดใหมี
สถานที่สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไวโดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำโดยมีงานศูนยบริการ
ขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถ
เขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ
ใชสิทธ ิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลเม็กดำ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  จำนวน 1 แหง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ(ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหาร
สวนตำบลเม็กดำ) 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได_ 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผู_บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำป พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ี
จำเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสใน
การทำงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 

การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำมีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงได
จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลเม็กดำและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สราง
เครือขายความรวมมือระหวาง อบต. กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทำงานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูเขารวมอบรม จำนวน 94 คน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำป พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



ฝายประชาสัมพันธกองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จำนวนผูเขารวมอบรม 
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย 
ของประชาชนในทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที ่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที ่เกี ่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมู บาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นำแผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดดำเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจำปงบประมาณ 2560 เพื่อนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ประจำป พ.ศ. 2559 – 2561 รวมถึงการนำเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติ
งบประมาณของเทศบาลในปถัดไปกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดใหมีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจำป พ.ศ. 2560 ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล 
3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝากใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 22 ชุมชน ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ สำหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ อบต. 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 



6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจ 
6.5 ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
6.6 จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกำหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จำนวน 22 ชุมชน ระหวาง

เดือนมีนาคม –เมษายน 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ 

20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยู ในอำนาจหนาที ่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีได_รับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ 

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 



4. เปาหมาย 
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน

ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปน

และเรงดวน 
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 08-8565-0029  
6.3 ทางเว็บไซต 
6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุกครั ้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั ่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 



3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 

3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดำเนินการ 

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีการดำเนินการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
เทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ กำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 



คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตำบล 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลเม็กดำ เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 

 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ  อบต มี
องคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำและแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำกำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 



6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็ก
ดำเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำและ
รางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลเม็กดำความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำดวยความถูกตอง 
โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 

 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำ
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป 2560 ขึ้น เพื่อใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
พัฒนาทองถ่ินตนเอง 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
อีกทางหนึ่งดวย 
4. เปาหมาย 

ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา   คน 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

7. งบประมาณ 



20,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปใน
ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลเม็กดำอยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 22 หมูบาน 
5. วิธีการดำเนินการ 

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำอยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทำความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลเม็กดำ 



9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 
3.4  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานดานการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานดานการทุจริตใหแก

ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ  ที่ผานมา  ยังไมมีภาคประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ

เทาท่ีควร ทำใหไมสามารถควบคุม และผลักดันใหการดำเนินการตามนโยบายดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายท่ีวางไว  ประชาชนไมมีบทบาทเทาท่ีควร 
องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำโครงการ สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานดานการ
ทุจริตใหแกประชาชน ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำอยางแข็งขันสำหรับ

การทำงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและ
สงเสริมกลไกภาคประชาชน ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหาร
สวนตำบลนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 

ประชาชนตำบลเม็กดำ ท้ัง 22 หมูบาน 
5. วิธีการดำเนินการ 

จัดทำโครงการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานดานการทุจริตใหแกประชาชน ข้ึนให
ความรูความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
3.5  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียตริ 
 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื ่องดวย ปจจุบันโลก กำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change)ท่ีทำใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ี
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ



หิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปาของมนุษย ดังนั้น 
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สำคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลก
รอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนทั้งแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น 
ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน รวมท้ังในป พ.ศ.๒๕๕๕ เปนปมหา
มงคล เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา องคการบริหาร
สวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำโครงการ “ปลูกปาเฉลิมพระเกียตริ” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำ
โครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในตำบลมาบยางพร 
2. เพ่ือรณรงคสรางจิตสำนึก ใหกับผูรวมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี ใหเห็นความสำคัญของการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม 
3. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย

รอนแกประชาชน 
4. เปาหมาย 

ประชาชนตำบลเม็กดำ ท้ัง 22 หมูบาน 
5. วิธีการดำเนินการ 
          ๑.  นำเสนอโครงการ 
          ๒.   แตตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
           ๓.   ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 
           ๔.  ดำเนินการ ตามโครงการ 
           ๕.  ประเมินผล และรายงานผล 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑.  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
           ๒. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมปลูกปาและดูแลรักษาตนไม    มีจิตสำนึกและความรูสึกเปนเจาของ 
    ปา 
 
3.6  การสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
เนื ่องดวย ปจจุบันโลก กำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change)ท่ีทำใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ี
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ
หิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปาของมนุษย ดังนั้น 
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สำคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลก
รอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนทั้งแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น 
ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน รวมท้ังในป พ.ศ.๒๕๕๕ เปนปมหา
มงคล เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา องคการบริหาร
สวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำโครงการ “ปลูกปาเฉลิมพระเกียตริ” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดจัดทำ
โครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในตำบลเม็กดำ 
2. เพ่ือรณรงคสรางจิตสำนึก ใหกับผูรวมกิจกรรมและชุมชนในพ้ืนท่ี ใหเห็นความสำคัญของการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม 
3. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย

รอนแกประชาชน 
4. เปาหมาย 

ประชาชนตำบลเม็กดำ ท้ัง 22 หมูบาน 
5. วิธีการดำเนินการ 
          ๑.  นำเสนอโครงการ 
          ๒.   แตตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน 
           ๓.   ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบ 
           ๔.  ดำเนินการ ตามโครงการ 
           ๕.  ประเมินผล และรายงานผล 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



๑.  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
           ๒. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมปลูกปาและดูแลรักษาตนไม    มีจิตสำนึกและความรูสึกเปนเจาของ 
    ปา 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปประจำปงบประมาณ 2560 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลเม็ก
ดำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกำหนด โดย
ผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั ้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ ่งเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจดัทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี 
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานคร ูและเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร

สวนตำบลเม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื ่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ



ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดมีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ

ทราบตามแบบท่ีระเบยีบฯ กำหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินตามกำหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 



6. วิธีดำเนินการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กำกับ 
ดูแล 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
ว ัตถ ุประสงค ในอดีตที ่ผานมาการบร ิหารงานของหนวยงานภาคร ัฐ ได ม ีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดาน
อื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและ
สามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั ้นๆ วามีการดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปน
ชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจ
เกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง



กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดข้ึน 
และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 

เพื ่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล

และผูบริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ    
7. หนวยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวาง

ไว 



5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำจึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สำคัญ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ 

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำให
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดแก กรรมการตรวจการจาง 

6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา



รวมตรวจสอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ผลลัพธ 

การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สำคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและ
ทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จำนวน  42  คน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ท้ังในองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
6. วิธีการดำเนินการ 



6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตำบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

400,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จำนวน 42 ราย ไดรับการฝกอบรม

และศึกษาดูงาน 
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน 
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 



องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมมีงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
10.2 นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 

 
4.5  สรางจิตสำนึกปองกันการกระทำอันเปนการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอนของบุคลากรในองคกร 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันการกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน 
  ทับซอน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนา ประเทศ 
 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชน
สวน บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลพินิจใน กระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความ เปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทำใหผล ประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม 
รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื ่นใดจาก ผู ประกอบการ เพื ่อแลกเปลี ่ยนกับการอนุมัติ การออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละ เวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสิน
ของรัฐเพ่ือประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน 
3. วัตถุประสงค 



3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาท่ีในองคกรตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรอืการมีผลประโยชนทับซอน 

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ สรางจิตสำนึกในการ
ทำความดี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบล
เม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

1 ป  
7. งบประมาณในการดำเนินการ 
 15,000  บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจางเขาใจถึงการกระทำ
การอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

9.2  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนา
จิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ สรางจิตสำนึกในการทำความดี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
4.6  สงเสริมใหประชาชนมีการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน 
      ยาย ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดประกาศและประชาสัมพันธคำส่ังเกี่ยวกับการ
บรรจุ  แตงตั้ง โอน ยาย ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง 
 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เปนบุคลากรที่มี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไปเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ของ อบต.ตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลใหมีการเปดเผยประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงการบริหารงานบุคคล  
3. วัตถุประสงค 



3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของ อบต. 
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ อบต. ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามาทำงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบในการบริหารราชการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
 
4.7  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – การ 
       จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ:มาตรการประกาศประชาสัมพันธผลการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 การใชจายงบประมาณราชการเปนเรื ่องสำคัญมากจึงเปนเรื่องที่ตองชัดเจน โปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ จึงไดจัดทำมาตรการปดประกาศผลการจัดทำงบประมาณไมวา
จะเปนเรื ่องรายรับ – รายจาย ซึ่งเปนหนึ่งมาตรการที่สำคัญที่แสดงใหเห็นวาประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตำบลและพนักงานจางและประชาชนในพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

ทุกปงบประมาณป  
7. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไมใชจายงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 

กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 



9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1ประชาชนสามารถรับรูถึงการบริหารงบประมาณ  
9.2 สามารถตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


