
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.1 การสร้าง
จิตส านึ กและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมื องฝ่ าย
บ ริ ห า ร 
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ า ย ส ภ า
ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1. สร้างส านึก
และความตระหนัก
ในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชนส์ุขแก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่น  

1) โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานส่งเสริมการ
บริหารราชการด้วย
หลักธรรมาภิบาลใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น ประจ าปี 
 

600,000 600,000 600,000 600,000  

2) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
การทุจริตคอรัปชั่น
และป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยยดึ
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

100,000 100,000 100,000 100,000  

3) โครงการ
ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 

300,000 300,000 300,000 300,000  

4) โครงการพัฒนา
ครูผูดู้แลเด็ก 
 

115,000 115,000 115,000 115,000  

1.1.2. สร้างส านึก
และตระหนั ก ใน
การประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

1) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น” 

- - - -  

1.1.3. สร้างส านึก
และตระหนักที่จะ
ไม่กระท าการอันใด
เป็ น ก ารขั ด แห่ ง
ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1) มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
และการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

- - - -  
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.2 การสร้าง
จิตส านึ กและ
ความตระหนัก
แก่ ป ระชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1. สร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1) โครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน  

100,000 100,000 100,000 100,000  

2) โครงการสรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉันท์บนฐาน
คติวิถีประชาธิปไตย
ต าบลบ้านผึ้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000  

1.2.2. สร้างส านึก
และตระหนักใน
การรักษา
ประโยชน์
สาธารณะ 

1) โครงการลด
เมืองร้อนด้วยมือเรา 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 2) โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 3) โครงการอบรม
การอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 4) โครงการอบรม
สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 5) โครงการหมู่บ้าน
วัฒนธรรมชนเผา่ไท
ตาดสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 6) โครงการ
ธรรมนญูสุขภาพ
ต าบลบ้านผึ้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 7) โครงการส านึก
รักถิ่นเกิดเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

100,000 100,000 100,000 100,000  

  8) โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่  

- - - -  

 2.2.3. สร้างส านึก
และความตระหนัก
ในการปฏิบั ติตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนิน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000  
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2) การด าเนิน

โครงการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

150,000 150,000 150,000 150,000  

 3) โครงการลด
เมืองร้อนด้วยมือเรา 

 -  -  -  -  

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

1.3.1. สร้างส านึก
และตระหนั ก ใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 

1) โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

40,000 40,000 40,000 40,000  

2) โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

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

3) โครงการข้าวก้น
บาตร 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 4) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมสาน
สัมพันธ์ครอบครัว 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 5) โครงการธรรม
สอนน้อง 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 6) โครงการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม
ให้เด็กและเยาวชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก “โตไปไม่โกง”) 

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.3.2. สร้างส านึก
และตระหนั ก ใน
การต่ อ ต้ าน การ
ทุจริต 

1) โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

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

2) โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

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

 3) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนวหลัก 
“เศรษฐกิจ
พอเพียง”สภาเด็ก
และเยาวชน ต าบล
บ้านผึ้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 4) โครงการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทาง สังคม
ให้เด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านผึ้ง 
(กิจกรรม “ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง”) 

50,000 50,000 50,000 50,000  
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 .3 .3 .  ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนั กให้ มี จิ ต
สาธารณะ 

1) โครงการค่าย
เด็กและเยาวชนคน
ดีต าบลบ้านผึ้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000  

2) โครงการอบรม
อาชีพให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

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

3) ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและ
เยาวชน 

- - - -  

มิตทิี่ 1 รวม 
27   โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
2,695,000 2,695,000 2,695,000 2,695,000  
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2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

 1) กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึ้ง 

- - - -  

2.2 มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1. สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลัก 
คุณธรรม ท้ังใน
เรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมาย
งาน 
 
 
 
 

1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - -  

 2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให ้
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - -  

 3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

     

 2.2.2 สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารการเงิน 
งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในการหา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  โดยยึดถือ
และปฏิบตัิให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 

1) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี 

- - - -  

 2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหา
พัสด”ุ 

- - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

3) โครงการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

- - - -  

4) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
 
 
 

- - - -  



12 
 

ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.2.3 การสร้าง
ความโปร่งใสใน
การให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
 
 

1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือก 
ปฏิบัต ิ

- - - -  

๒) โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

15,000 15,000 15,000 15,000  

๓) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 

     

๔) มาตรการ 
“ยกระดับคณุภาพ
การบริการประชาชน 

     

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ต าม ห ลั กก าร
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 การจัดท า
แผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ  
การบริการ 
ประชาชน
รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ 
ขั้นตอน เปิดเผย ณ 
ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - -  

2) โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - -  

2.3.2. มีการ
กระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่น
ใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

- - - -  

 2) มาตรการการ
ออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล    
หนองโน ปลัด

- - - -  
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโน และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุ ค ค ล ใน ก าร
ด าเนินกิจการ
การป ระพ ฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น ให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1. ยกย่องเชิด
ชูเกียรติที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

1) โครงการยกย่อง
ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
 

- - - -  

2.4.2 ยกย่องเชิด
ชู้เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของ
ท้องถิ่น 

1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูม้ี
จิตสาธารณะ 

- - - -  

2.4.3. ยกย่องเชิด
ชูเกียรติที่ด ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ  หรือ
รั บ แ จ้ ง  ห รื อ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1. ด าเนินการ
ให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคคลกรใน
องค์กรได้ปฏบิัติ
หน้าท่ีราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี

1) มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - -  

2.5.2. มีการให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอ ท่ี
ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2) มาตรการ 
“แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.5.3. ด าเนินการ
ให้มีเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
กฎหมายกรณมีี
เรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

1) โครงการศูนย์
ยุติธรรมต าบลบ้าน
ผึ้ง 

     

มิติที่ 2  23   โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 

ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.1 จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

1) กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 

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

 2) เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 

- - - -  

 3) การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ เช่น
วารสาร เป็นต้น 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 4) จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร เช่น 
เว็บไซตห์น่วยงาน 
บอร์ดประชา- 
สัมพันธ์ เป็นต้น 

     

 6) อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

3.1.2. มีการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับ
การบริหารงาน
บุคคล การบริหาร
งบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ 
การค านวณราคา
กลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กฎหมาย 
ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได ้

1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” 
 

- - - -  

2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และการรับ
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”                             

- - - -  
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.1.3. มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 

 1) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
 

- - - -  

2) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

- - - -  

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1. มี
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการทีจ่ะ
มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1) โครงการ
ประชาคมจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

90,000 90,000 90,000 90,000  

3.2.2. มีช่องทาง
ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 

1) การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- - - -  

3.2.3. มรีายงาน
หรือแจ้งเป็นลาย
ลักอักษรให้
ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผล
การด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1) กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- - - -  

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ

3.3.1. ด าเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 

1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดท า/สนับสนุน/ 
การจัดท า
แผนพัฒนาฯ  
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.2. การ
ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัหา
พัสด ุ

 - - - - -  

3.3.3. ด าเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา 

- - - -  

มิติท่ี 3 รวม 
14   โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
220,000 220,0000 220,000 220,000  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท า
และรายงานการ
จัดท าระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้
ก ากับดูแล 

1) การรายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วย การก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

- - - - 

 

 4.1.2. มีการ
ติดตามประเมิน
ระบบควบคมุ
ภายใน โดย
ด าเนินการใหม้ีการ
จัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง 
และรายงานผล
การติดตามใหผู้้
ก ากับดูแล 

1) การรายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วย การก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

- - - - 

 

4.2. การ
สนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย  

1) ประกาศ
ต าแหน่งว่างของ 
อบต. ให้ประชาชน
ทราบ 

- - - - 

 

4.2.2. ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการ
บริหารงบประ -
มาณ การรับ  การ
จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับ
ทราบ 

- - - - 

 

4.2.3. ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ

1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรม 
การจัดซื้อจดัจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

- -  - 
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ภารกจิตามมิต ิ แนวทาง 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จัดหาพัสดุ ทั้งนี้ให้
อยู่ภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของ
กฎหมาย 

2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จ้าง 

- - - - 

 

4.3. การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1. ส่งเสรมิ
และพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่ได้
ก าหนดไว ้

1) โครงการศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภาฯ  

600,000 600,000 600,000 600,000 

 

4.3.2. ส่งเสรมิ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตาม
กระบวนการและ
วิธีที่กฎหมาย
ก าหนด ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝา่ยใด 

1) อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2) มาตรการการ
อนุมัติแผนพัฒนา , 
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดย
ผ่านการประชุม
สภาท้องถิ่น 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

4.4. เสริมพลัง
การมสี่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1. ส่งเสรมิให้
มีการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

1)มาตรการเฝ้า
ระวังการคอรัปชัน
โดยภาคประชาชน 

- - - - 
 

2) ประชาสมัพันธ์
ผลการด าเนินงาน 
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- - - - 

 

4.4.2. บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ป้องกันการทุจริต 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 

 

มิติท่ี 4 รวม 
11     โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

30,000 30,000 30,000 30,00  

 


