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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความ ตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ ฝ่าย 
ประจําของ องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแกประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เพ่ือเป็น
การสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกิจกรรมที่ทําให้
ประชาชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

  

  

  ๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 

โครงการจัดส่งอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันบุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

  ๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักท่ีจะไม่
กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะโกตาพิ 

 -  -  -  - 

  

  

๑.๒ การจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

  

 -  -  -  - 

  

  

  ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการพัฒนาความรู้ด้านงาน
พัสดุ  -  -  -  - 

  

  

  ๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 

  

  

๑.๓ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

  ๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

  
 -  -  -  - 

  

  
  ๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและ

ความตระหนักในให้มีจิต
สาธารณะ 
  

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลตะโกตาพิ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

  

  
  โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

  

    โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอ
เสื่อกกหมูที่ ๘ บ้านเกษตร
สมบูรณ์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

  

  

    โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอ
เสื่อกกหมูที่ ๗ บ้านโคก
กระชาย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
  

  

    โครงการส่งเสริมการจัดตั้ง
ตลาดชุมชนตําบลตะโกตาพิ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  

  

    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในเขตตําบลตะโก
ตาพิ 

๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

    โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ ๒๒๐,๐๐๐  - ๒๒๐,๐๐๐  - 

  

รวม 
จํานวน  ๑๒ โครงการ 

๑,๑๒๕,๐๐๐ ๙๐๕,๐๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๙๐๕,๐๐๐ 
  จํานวน  ๑  กิจกรรม 

๒. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

  
  

๒.๑ แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

  กิจกรรมประกาศเจตจํานง 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -  -  -  - 

  
๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
  

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 
  

มาตรการออกคําสั่ง มอบหมาย
ของนายกองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 -  -  -  - 

  
กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใส
ในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน”  -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

  ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  

กิจกรรม “ควบคุม การเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

 -  -  -  - 

  

  

  กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและ
กระบวนการ จัดหาพัสดุ”  -  -  -  - 

  

  

    กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ”  -  -  -  - 

  

  

    โครงการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง 

 -  -  -  - 
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มิติ 
ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติ ราชการ 

 -  -  -  - 

  

  

    มาตรการมอบ อํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะโกตาพิ 

 -  -  -  - 
  

  

    มาตรการการออก คําสั่ง
มอบหมายของ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  

๒.๓.๑ มีการจัดทํา
แผนภูมิข้ันตอนและระ
เวลาการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ทําการและ
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 -  -  -  - 

  

  

๒.๓.๒ มีมาตรการ
กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อํานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  

มาตรการการมอบ อํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ 

 -  -  -  - 

  

  

  มาตรการมอบ อํานาจของ
นายกองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

    มาตรการการออก คําสั่ง
มอบหมายของ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 -  -  -  - 

  

  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ประจักษ์ 
  

๒.๔.๑ การเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

  

  
  โครงการวันแม่แห่งชาติ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

  

  ๒.๔.๒ ยกย่องการเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

 -  -  -  - 

  

  

  ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
  

๒.๕.๑ ดําเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

 -  -  -  - 

  

  

  กิจกรรม “การจัดทํา ข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ”  -  -  -  - 

  

  

  ๒.๕.๒ มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอที่
ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การ ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก
ตาพิ 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

    มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ ทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 

 -  -  -  - 
  

  

  ๒.๕.๓ ดําเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
  

มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน” 

 -  -  -  - 

  

  

  มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่อง ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ ว่า
ทุจริตและปฏิบัติ ราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิ ชอบ” 

 -  -  -  - 

  

รวม 
จ านวน  ๓  โครงการ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
  

จ านวน  ๗  กิจกรรม 
จ านวน  ๑๒ มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทาง
ที่เป็นการ อํานวยความ
สะดวกแก่ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ราชการตาม
อํานาจ หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

โครงการค่าบริการเว็บไซต์ 
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

  
      กิจกรรม “การออกระเบียบ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก
ตาพิ" 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

    ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา การ
คํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับ ที่กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย" 

 -  -  -  - 

  
    ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะโกตาพิ  -  -  -  - 
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มิติ 
ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 
  

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดําเนิน
กิจการ ตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ 

  

  

  ประชุมประชาคม หมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลประจําปี  -  -  -  - 

  

  

  ๓.๒.๒ มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

  

 -  -  -  - 

  
 

  



17 

 

มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

  ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และทํา
การดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  

 -  -  -  - 

  

  

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน มีส่วนร่วม
บริหาร กิจการของ
องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ 
  

มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 

 -  -  -  - 

  

  

  การส่งเสริมและ สนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน  -  -  -  - 

  

  

    กิจกรรมการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

    มาตรการ ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง
ที่ดีของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลตะโกตาพิ 

 -  -  -  - 

  

  

  ๓.๓.๒ ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ 

  
 -  -  -  - 

  

  

  ๓.๓.๓ ดําเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก
ตาพิ 

 -  -  -  - 

  

รวม 
จํานวน  ๒ โครงการ 

๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ 
  

จํานวน ๔ กิจกรรม 
จํานวน ๕ มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง ระบบ
และรายงาน การควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 

โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 

 -  -  -  - 

  
    ๔.๑.๒ มีการติดตาม

ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให้มี
การจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กํากับดูแล 

โครงการจัดทํา รายงานการ
ควบคุมภายใน 

 -  -  -  - 

  
      กิจกรรมติดตาม ประเมินผล

การควบคุมภายใน  -  -  -  - 
  

      มาตรการติดตาม ประเมินผล
ระบบควบคุม ภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะโกตาพิ 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วน ร่วม
ตรวจสอบการ ปฏิบัติ
หรือการ บริหารราชการ 
ตาม ช่องทางที่สามารถ 
ดําเนินการได้ 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจรวจ
สอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 

  

 -  -  -  - 

  

  

  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ - การจ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขอ
ทางราชการ 
  

กิจกรรมการ รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ ประชาชนได้
รับทราบ 

 -  -  -  - 

  

  

  กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการ ตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะโก
ตาพิ 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ 

  

 -  -  -  - 

  

  

4.3 การส่งเสริม บทบาท
การ ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กําหนดไว้ 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนายอบต. รองนายก 
อบต. เลขานุการอบต. สมาชิก
อบต. พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 -  -  -  - 

  

  

  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมายระเบียบ
ที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา
องค์การบริหาร ส่วนตําบล 

 -  -  -  - 
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มิติ ภารกิจตามมติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  

4.4 เสริมพลังการมี ส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค ส่วน
เพ่ือต่อต้านการ ทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต  -  -  -  - 

  

  

  ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

  
 -  -  -  - 

  

รวม 
จํานวน  ๓  โครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
  

จํานวน  ๕  กิจกรรม 
จํานวน  ๑ มาตรการ 

 

 

 


