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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  2563 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ   

1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

 ด าเนินการ  
 

1.1.1 (3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.มุจลินท์  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ   

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์” 

 ด าเนินการ  
 

1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

 ด าเนินการ  
 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ด าเนินการ  
 

1.1.3 (2) มาตรการ“จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

 ด าเนินการ  
 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีต าบลมุจลินท์ 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.2 โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.3 โครงการจัดการขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.4 โครงการสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะชุมชน 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.5 โครงการบริหารจัดการขยะ 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.6 โครงการท าความสะอาด big cleaning day 
ต าบลมุจลินท์  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.2.7 โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน  ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  2563 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

1.3.2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลมุจลินท์(กิจกรรม”ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที่  1 รวม 3  มาตรการ  1  กิจกรรม   12 โครงการ  

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ด าเนินการ  
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมุจลินท์และหัวหน้าส่วนราชการ  

 ด าเนินการ  
 

2.2.1 (2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน"” 

 ด าเนินการ  
 

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

 ด าเนินการ  
 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

 ด าเนินการ  
 

2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

 ด าเนินการ  
 

2.2.3 (1) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

 ด าเนินการ  
 

2.2.3 (2) มาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

 ด าเนินการ  
 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ด าเนินการ  
 

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 ด าเนินการ  
 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต  
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 ด าเนินการ  
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

 ด าเนินการ  
 

2.5.2 (1) มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

 ด าเนินการ  
 

2.5.3 (1) มาตรการ“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

 ด าเนินการ  
 

มิติที่  2 รวม 6 มาตรการ 9 กิจกรรม  2 โครงการ  

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น” 

 ด าเนินการ  
 

3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย”  

 ด าเนินการ  
 

3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 

 ด าเนินการ  
 

  3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์” 

 ด าเนินการ  
 

3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  ด าเนินการ  
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 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.2.1 (2) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 ด าเนินการ  
 

3.2.2 (1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ  
 

3.2.2 (2) โครงการ อบต.พบประชาชน  ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 ด าเนินการ  
 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 ด าเนินการ  
 

3.3.1 (2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล
ประจ าปี  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.3.1 (3) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

 ด าเนินการ  
 

3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์ 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

มิติที่  3 รวม 7 มาตรการ  6 กิจกรรม  4  โครงการ  

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.1.1 (2) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้  

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ  

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 

 ด าเนินการ  
 

4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน  

 ด าเนินการ  
 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น  

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 ด าเนินการ  
 

4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ด าเนินการ  
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต  

 ด าเนินการ  
 

มิติที่  4 รวม 2  มาตรการ 8 กิจกรรม  2  โครงการ  

รวม 4 มิติ 
18  มาตรการ 24 กิจกรรม  20  โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  62  รายการ   

  ด าเนินการ        จ านวน  34  รายการ   
                           คิดเป็นร้อยละ  54.84 
  ไมไ่ดด้ าเนินการ  จ านวน  28  รายการ 
                           คิดเป็นร้อยละ  45.16 
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ภาพกิจกรรม/โครงการ/มาตรการที่ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)   
-------------------------------- 

 
มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
 อบต.มุจลินท์  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ แบ่งปัน  ช่วยเหลือและเห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  โดยการออกเยี่ยมบ้าน มอบก าลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นท่ี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 อบต.มุจลินท์  ได้รวบรวมข้อมูล ระเบียบกฎหมาย องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัด และ
ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.มุจลินท์ และช่องทางต่างๆ   
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 อบต.มุจลินท์ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ อบต.มุจลินท์ www.mutchalin.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 อบต.มุจลินท์  ได้จัดท าบัตรคิวในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้บริการ
ประชาชนโดยจัดล าดับก่อนหลัง ให้เกิดความทัดเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
1. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์”  
 อบต.มุจลินท์ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เอกสารสิ่งพิมพ์  เว็บไซต์ของ อบต. สื่อออนไลน์ต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        บอร์ดประชาสัมพันธ์หนา้ท่ีท าการ อบต.   เว็บไซต์ของ อบต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 สื่อออนไลน์ เพจ facebook ของ อบต.   รถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

         ภาษีท่ีดนิและสิง่ปลูกสร้าง 
  
  2. กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ 
 อบต.มุจลินท์ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีที่
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ โดยได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องทุกข์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ของ อบต. เพ่ือให้ประชาชนทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของอบต.มุจลินท์  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
 อบต.มุจลินท์  ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
ของ อบต. เพ่ือให้ประชาชนทราบ มีกระบวนการท างานที่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 อบต.มุจลินท์  ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่
ท าการ อบต.มุจลินท์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 


