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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

 

หลักการและเหตุผล 

   ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน       

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนด

มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ           

และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับ

นโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่ นดินที่มี      

ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญ

ของรัฐบาล    

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลละอาย จงึได้จัดทำแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 256๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  และเพื่อให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน

ตำบลละอาย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลละอาย ทั้งนีไ้ด้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติขององค์การ

บริหารส่วนตำบลละอาย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเ้กิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน

ให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ

ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.254๖ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

  1. เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

  2. เพื่อส่งเสริม /เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ละอาย       

ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
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  3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและการตรวจสอบการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มคีวามแข็งแรง 

  4. เพื่อให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

  5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนา

ศักยภาพและคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 

เป้าหมาย 

  1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

ตลอดจนประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่

ไปในทางที่มชิอบทุกฝ่าย 

  2. องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของทางราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณี    

การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มใิห้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

  3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการ

ป้องกันและปรามปรามการทุจรติภาครัฐ 

  4. องค์การบริหารส่วนตำบลละอายสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ

ควบคุมและถ่วงดุลการใชอ้ำนาจให้เหมาะสม 

  5. องค์การบริหารส่วนตำบลละอายสามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ป้องกันและปรามปรามการทุจรติ 

 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

  1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ละอาย ข้าราชการ          

และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอายมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

  2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

  3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและ   

ลดโอกาสในการกระทำการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

  4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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  5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการ

ทุจรติ 

  6. องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ      

และจากประชาชนในการป้องกันการทุจริต 
      

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ พัฒนาชุมชนก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา  แก้ปัญหาสังคม   

  ระดมความคิด เศรษฐกิจก้าวหน้า  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” 

 พันธกิจ (Mission) 

  (1) ก่ อสร้าง ปรับปรุง ซ่ อมแซม  โครงสร้างพื้ นฐาน ระบบสาธารณู ป โภค             

และสาธารณูปการ 

  (2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

ผูด้้อยโอกาส ผูย้ากไร้และผู้ยากจนในพืน้ที่ 

  (3) รณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพืน้ที่ 

  (4) พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรองรับการช่วยเหลือ 

บริการผู้ประสบภัย 

  (5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน 

  (6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถ      

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

  (7) บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม  

อันดีงามของท้องถิ่น 

  (8) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบู รณ์แข็งแรงโดยให้เด็ก เยาวชน ประชาชน          

รักการออกกำลังกายห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด 

  (9) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ป้องกันฟื้นฟูดูแลการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วม          

ของทุกภาคส่วน 

  (10) ส่ งเสริมสนับสนุ นการสร้างอาชีพ  เสริมทั กษะในการประกอบอาชีพ              

เพื่อเพิ่มรายได้ 

  (11) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงาน        

อย่างมืออาชีพ 
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วัตถุประสงค์หลัก  

  1. สังคมมพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  

  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  

  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต  และระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล  

  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย  มีความรวดเร็ว เป็นธรรม   

และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  

  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย        

มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึน้ 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

  องค์การบริหารส่วนตำบลละอายได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุข      

ของประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามหลักการที่กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้กำหนดไว้ด้วย  

   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์        

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการ

ตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบ

การดำเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หากการดำเนินการตามภารกิจนั้น         

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  

   การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา        

การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์        

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  

   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม

ตรวจสอบ  โดยความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงาน  

การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  

  หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้อำนาจหน้าที่    

ของตนไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  

  1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ      

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง       

ความมีจิตสำนึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตา

ล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลละอายหลงใหล         

ใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตสำนึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง 

มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักนาให้มีการใช้อำนาจหน้าที่    

ไปในทางท่ีมิชอบ ไม่บังควร  
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  2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยง    

ต่อการทำให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้อง

เฉพาะกับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น  เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา 

คำว่า “โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน”   

จึงไม่ใช่วิสัยของคนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอ่ืน

จะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนำให้คนของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย จึงได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นการป้องกัน ควบคุม 

ตรวจสอบ การทำงานขององค์กรและ บุคลกรขององค์กร ประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่  1 กำหนดขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตที่ เกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการปลูก          

และปลุกจิตสำนึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม        

การคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งได้นำกลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย 

เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐาน

จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ได้กำหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น

ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อม ”                

ซึ่งได้กำหนดให้เป็นมิติที่ 1 และมีความตระหนักในการความสำคัญกับการดำเนินการให้มีการบริหารราชการ  

ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กำหนดไว้ในมิติที ่1  

  ส่วนที ่2 กำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้

ความสำคัญกับการดำเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคำนึงถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้กำหนดไว้ใน มิติที ่2 – มิติที ่4 มีสาระสำคัญ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (มิติที ่1) 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ละอาย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย รวมทั้ งการรณรงค์  เผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา   

การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร       

ส่วนตำบลละอายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ/แนวทางดำเนินการ ประกอบด้วย  

  1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่      

ให้บังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล  

   1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน      

แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นใน 3    

ลักษณะ ดังนี้  

   1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

   1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  

   1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (มิติที่ 2)  

วัตถุประสงค์  

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม   

การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ        

อย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ ประกอบด้วย  

  2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่  

   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์         

ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
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   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี โดยดำเนินการให้กิจการ ดังนี้  

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ   

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสิน ใจเกี่ ยวกับการสั่ ง  อนุญาต  อนุมัติ          

ปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินการ การประพฤติปฏิบัติตน       

ให้เป็นที่ประจักษ ์ในลักษณะดังต่อไปนี้  

   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

   2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

   2.4.3 ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.5 มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ  หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต         

โดยดำเนินการให้ดังนี้ 

   2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   

กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (มิติที่ 3) 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละอายในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลละอายเสริมสร้าง         

และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน      

ความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
๙ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ ประกอบด้วย  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่ เป็นการอำนวยความสะดวก        

แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ทุกขั้นตอนโดย  

   3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  

   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

และตรวจสอบได้  

   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบั ติราชการ         

ที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย  

   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการดำเนินกิจการ      

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  

   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์         

ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่องระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  

   3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา  การจัดทำ

งบประมาณ  

   3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  

   3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงค์  

  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 



 
๑๐ 

ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา      

เทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางดำเนินการ ประกอบด้วย  

  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่ คณ ะกรรมการ            

ตรวจเงินแผนดินกำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้มี  

   4.1.1 มีการจัดทำและรายงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล  

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดำเนินการให้มีการจัดทำ

แผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในให้ผู้กำกับดูแล  

  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร

ราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้มี  

   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ           

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน    

ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

 

  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  

   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย อำเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรม - สำนักงานปลัด 

อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000 สำนักงานปลัด 

อบต. 

 

 

 

            

3 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

- งานกฎหมาย 

และคดี  

สำนักงานปลัด 

 
           ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

 สำนักงานปลัด 

อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

5 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละอาย 

 งานกฎหมาย 

และคดี  

สำนักงานปลัด 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

  

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลละอาย 
 

๕0,000 งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  
สำนักงานปลัด 

 

            

2 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในตำบลละอาย 1๐,000 งานสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์  
สำนักงานปลัด 

        
 

    

3 โครงการเสริมสร้างความรูป้ระชาธิปไตย กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3๐,000 สำนักงานปลัด 

อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน 

50,000 สำนักงานปลัด 

อบต. 

 

 

            

5 โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพ่ือ 
ประชาชนชาวไทย 

30,000 สำนักงานปลัด 

อบต.  

        
 

    

 

 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการ

ทุจริต 

๑,๐๐๐ งานกฎหมาย 

และคดี  

สำนักงานปลัด 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

- สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

         2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงาน - งานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักงานปลัด 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง 

- งานทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ กองคลัง 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจโดยทัดเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ 

- สำนักปลัด/กอง
คลัง/กองช่าง 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

4 โครงการ อบต. สัญจร 50,000 สำนักปลัด 
อบต. 
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  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- สำนักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

           2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  - งานบริหารงาน
ทั่วไป สำนักงาน

ปลัด 
 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานสูงสุดและมีความประพฤติปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม 

- งานบริหารงาน
ทั่วไป สำนักงาน

ปลัด 
 

            ไม่ใช้

งบประมาณ 
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   2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

- สำนักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

- สำนักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

          
 

 ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการเผยแพร่ข่อมูลข่าวสารที่สำคัญ 
และหลากหลาย 

-  สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 การอบรมหรือให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

- สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลละอาย 30,000 งานโยบาย 
และแผน  
สำนักปลัด 

 

        
 

    

2 มาตรการแก้ไขเหตุรำคาญด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

-  สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  

- งานกฎหมายและคด ี
สำนักงานปลัด 

อบต. 
 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

4 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์รับทราบ  

- งานกฎหมายและคด ี
สำนักงานปลัด 

อบต. 
 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 

  



 
18 

          3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- กองคลัง 
 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 ม าต รก ารแ ต่ งตั้ งป ระช าช น เข้ า ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

-  สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 

- สำนักงานปลัด 
อบต. 

         
 

  ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน -  สำนักงานปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 โครงการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - สำนักปลัด 
กองคลัง/กองช่าง 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 
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         4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- งานการเงินและ
บัญชี  

กองคลัง 
 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
          4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

๑50,000 สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

 

           ตั้งงบประมาณใช้

ร่วมกับผู้บริหารและ

พนักงานส่วนตำบล 

2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 

- สำนักงานปลัด 
อบต. 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 
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          4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 มาตรการการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

- งานกฎหมายและคด ี
สำนักงานปลัด 

อบต. 
 

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

2 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- งานกฎหมายและคด ี
สำนักงานปลัด 

อบต.  

 

           ไม่ใช้

งบประมาณ 

3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

๑,๕๐๐ งานกฎหมายและคด ี
สำนักงานปลัด 

อบต. 

 

            

                  
 
 
 
 
เห็นชอบ                

               (นายทรงวุฒิ ทองรักษ์) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย 
 



 
 

 

 


