
แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

มิติ  
   

ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(1) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
(2) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต 
 

 
 
 
 

-การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมโดยให้ความรู้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่
-การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมโดยให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอก
สถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ 
ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ
การ เสริมส ร้ า งสั งคมแห่ งความดี มี
คุณธรรม  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
มิติ  

   
ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
       หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.๒ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
(2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจริต” 
 
1.1.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่ 
จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
(2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 

-จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
-จัดท ามาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
-จัดท ามาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
มิต ิ  

   
ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1) กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน  

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 

-จัดนิทรรศการในวันต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 
 
 
 
-จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

 
 
-ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางเดื่อความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
 
 
 



 
มิต ิ  

   
ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลบางเดื่อ (กิจกรรม “โตไป
ไมโ่กง”)     
2) โครงการสานสายใยรักในครอบครัว 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

1.3.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้
มีจิตสาธารณะ   

๑) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

 

 
 

-สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลบางเดื่อ (กิจกรรม “โต
ไปไม่โกง”)     
 
 
 
 
-มีการจัดเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
  
 
-มีการด าเนินงานตามโครงการ  
จิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
มิต ิ  

   
ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

-ได้จัดประกาศเจตจ านงต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และประกาศพร้อมทั้ง 
แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 

 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล  

 

2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”     

 
 
 
 

-ไดม้ีการมาตรการการสร้างความ 
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”     

 

 
 
 



 
มิต ิ  

   
ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดังนี้ 
1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 
2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ–จัดจ้าง 
 
3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

 
 
 
 

-มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม
โครงการเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 
 

 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาด าเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  
ส านักงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของ อบต. 
1) มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 

  

 



 
 

มิต ิ  
   

ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.๒  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของ 
 ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. การมอบอ านาจให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
๒. การมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
 
 
 

-การมอบอ านาจให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดือ่ 
-การมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเดื่อปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน
บุคคลในการด าเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
-มีกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 



 
 

 
มิต ิ  
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2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1) มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อ”  
2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 
1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”                           
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเดื่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 
 
 
 
-มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเดื่อ 
 
 
 
 
-ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ                          
 
 
 
-มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม 
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
1) โครงการ“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

 

3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”                             

 
 
 

-ได้มีการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางเดื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

-ได้จัดการอบรมให้ความรู้ตาม 
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พ.ศ. 2540ให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางเดื่อ 
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3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

-จัดท าประชาคมแผนชุมชน/ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ 
1) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าปี 

3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 
 

-ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 
 
 
-มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบล ประจ าปี 
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4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1) มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1) กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
2) กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

 
 
- มีการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
-มีการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
-มีการติดตามประเมินผลระบบ 
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบางเดื่อ 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.
พนจ. 
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
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4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
ประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

 
 
 
 

-มีการประกาศรายงานการรับจ่ายเงินของ 
อบต.เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
 
 
 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาเทศบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
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4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.2  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

-ไดส้่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี 
บทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน     
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต              

2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

 
 

-มีมาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน     
 

-มีการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต              

-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กรณี 
พบเห็นการทุจริต 

 

 


