
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 
ที่   นศ   ๘๐๘๐๑.21/      วันที ่    1   เมษำยน   ๒๕64 
เร่ือง    รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติ รอบ 6 เดือน  

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4 
เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย 

๑. เรื่องเดิม   
     ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติได้ท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ
กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
โดยทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเสนอกำรบูรณำกำรเครื่องมือกำร
ประเมินคุณธรรมกำรด ำเนินงำน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

๒. ข้อเท็จจริง 
     กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนป้องกันและปรำบรำมกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ละอำย  รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติ รอบ 6 เดือน  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖4รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้แล้ว 

๔.  ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
     เห็นควรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรประชุมเพ่ือน ำมำปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ต่อไป 

     เพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
     

     
    ธีระพงค์  พลวัฒน์ 
(นำยธีระพงค์  พลวัฒน์) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย 
กรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนป้องกันและปรำบรำมกำรทุจริต 

 
ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย      
  -  ……………………………ทรำบ……………………………………………………………………………………………..   
       
 

 ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 
(นำยทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย 

 



 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไป 

สู่การปฏิบัต ิรอบ 6 เดือน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   อ าเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

www.la-ai.go.th 
E-mail:la-ai_smile@hotmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.la-ai.go.th/


 
 

ค าน า 
กำรทุจริตเป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทยมำเป็นเวลำนำนและฉุดรั้งควำมเจริญก้ำวหน้ำกำรพัฒนำ

ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำง ต่อเนื่องท ำ
ให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบกำรเมือง กำรปกครอง
และกำรบริหำรรำชกำรเป็นอย่ำงมำก กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนในภำครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำสำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้อย่ำง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสำนควำมร่วมมือทั้งภำคเอกชนและภำคประชำสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนำปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยกำรปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่ำนิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้ำใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่ำ ประกอบกับคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ หรือ คสช. ได้มีค ำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง  ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกส่วนใน
กำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดกำรทุจริตได้  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว บรรลุผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำยจึงได้
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย
ให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำม วิสัยทัศน์ก ำหนดไว้ และเป็นกำรถือปฏิบัติตำม ค ำสั่ง คสช. ที ่
69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบำยระดับชำติ
ด้วย  
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอ



รายงานบัญชีสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ ภารกิจตามมิติ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มิติที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 10 170,000 

สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกร 

ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำรข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำ 

ท้องถิ่นและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชน 

ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็ก 

และเยำวชน 

5 

 

 

4 

 

1 

50,000 

 

 

- 

 

 

- 

ยุทธศาสตร์ ภารกิจตามมิติ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 14 200,000 

กำรยกระดับเจตจ ำนงค์ทำงกำรเมือง 

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2.1 กำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็น 

ไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรประพฤติ 

ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือ 

ตรวจพบกำรทุจริต 

 

1 

 

6 

3 

 

1 

 

3 

- 

 

200,000 

- 

 

- 

 

- 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 11 100,000 

กำรสกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำย 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็น 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกแกประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำร 

ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้ทุกขั้นตอน 

  3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่อง 

ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชน 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 

 

 

 

6 

 

3 

- 

 

 

 

100,000 

 

- 

 

ยุทธศาสตร์ ภารกิจตามมิติ จ านวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9 150,000 

พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริต 4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน

ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำนหนด 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำร 

ปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (community) 

และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

4 

 

1 

 

2 

2 

 

 

 

 

150,000 

รวมทั้งสิ้น 44 620,000 

 

 
  



 

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าของ อปท. 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

1 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ในกำรด ำเนินงำน 

มีผู้เข้ำรับกำรอบรม ร้อยละ 90 

ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

  อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

 30,000 งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

 

2 โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 90 

ของจ ำนวนเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

  อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

 

 1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

3 โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก

ในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

เผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้ 

บุคลำกรทรำบทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 

 ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
  ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

สป.อบต. 

 

4 มำตรกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริต 

กิจกรรมเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
  ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

 

งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

 

5 



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

5 กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 

มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

 

 

ภารกิจตามมิติ 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

1 โครงกำรรณรงค์และสนับสนุนกำรใช้ 

หญ้ำแฝกในต ำบลละอำย 

ปลูกหญ้ำแฝก จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 

หนึ่งพันต้นในพ้ืนที่ต ำบลละอำย 

  อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
 10,000 งำนสวัสดิกำร 

และสังคม/สป.อบต. 

 

2 โครงกำรร่วมใจพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

ในต ำบลละอำย 

จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้รับกำรพัฒนำ 

จ ำนวน  1  แห่ง 
   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
20,000 งำนสวัสดิกำร 

และสังคม/สป.อบต. 

 

3 โครงกำรหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น 

เพ่ือประชำชนชำวไทย 

ปลูกต้นไม้ไม่ต่ ำกว่ำ 100 ต้น 

ในพ้ืนที่ต ำบลละอำย 
   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
30,000 งำนสวัสดิกำร 

และสังคม/สป.อบต. 

 

 

   



ภารกิจตามมิติ 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ของศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
 30,000 งำนสวัสดิกำร 

และสังคม/สป.อบต. 

 

 

ภารกิจตามมิติ 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 

1 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้พัฒนำกำร 

เด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย 

จ ำนวนเด็กที่เข้ำอบรมไม่ต่ ำ 

กว่ำ 200 คน 

 ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
  50,000 งำนส่งเสริมกำรศึกษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม 

สป.อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ 2.1 แสดงเจตจ านงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมือง 

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

มีกำรประกำศเจตจ ำนงทำง 

กำรเมืองของผู้บริหำรองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลละอำย 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

 

ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

1 โครงกำรเผยแพ่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำร 

จัดซื้อจัดจ้ำง 

เผยแพร่ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

จ ำนวนร้อยละ 80 ของข้อมูล

ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมดใน

ปีงบประมำณ 2564 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ 

กองคลัง 

 

 

 

  



ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

2 โครงกำรจัดท ำวำรสำร มีกำรจัดท ำวำรสำรเผยแพร่ 

ในปีงบประมำณ 2564 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

   200,000 สป.อบต. 

 2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

3 กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกำร 

บริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ 

โดยทัดเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 

ร้อยละ 80 ของประชำชนที่มำ

รับบริกำรมีควำมพึงพอใจใน

ระดับดีมำก 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่ำง 

 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือนและกำรมอบหมำยงำน 

4 กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำ 

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน

ที่โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มี

ปัญหำเรื่องร้องเรียน 

 

 ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
  ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

สป.อบต. 

5 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร

บริหำรงำนบุคคล โดยกำรถือปฏิบัติตำม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

บริหำรงำนบุคคล และไม่มีกำร

ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

สป.อบต. 

 

   



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

6 มำตรกำรในกำรออกค ำสั่ง/มอบหมำยงำน

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ด ำเนินกำรทบทวนกำรพิจำรณำ

ออกค ำสั่งหรือมอบหมำยงำน 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

สป.อบต. 

 

ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชนรำยละเอียดที่เก่ียวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและระ 

สำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

มีกำรประชุมพิจำรณำลดขั้นตอน

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต. /กองคลัง 

กองช่ำง 

 

 

 

 

   



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใด ของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 มำตรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต 

สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

มีกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต 

สั่งกำร 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่ำง 

3 มำตรกำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลละอำย 

มีกำรมอบอ ำนำจของนำยก 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

สป.อบต. 

 

 

ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 2.4.1 มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงกำรพนักงำนดีเด่น มีกำรด ำเนินกำรคัดเลือกพนักงำน

ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีผลกำร

ปฏิบัติงำนดีเด่น เป็นพนักงำน

ดีเด่นประจ ำปีงประมำณ 2564 

   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนบริหำรงำนบุคคล 

สป.อบต. 
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ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1 กิจกรรมกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ

รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ละอำย 

ได้จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ

รำชกำร 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

   ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่ำง 

 2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 

2 มำตรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ 

ให้ควำมร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบ 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำ 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่ำง 

 2.5.3 ก ำรด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำร 

ตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

3 มำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กรณีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน

กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ว่ำทุจริตหรือปฏิบัติ

หน้ำที่โดยมิชอบ 

 

มีกำรจัดท ำมำตรกำรในกำร

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

 

 

 

   



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1 มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ

และหลำกหลำย 

 

 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่

ครบทุกด้ำน ทุกกระบวนงำน 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต./กองคลัง 

กองช่ำง 

 3.1.3 มีกำรปิดประกำศเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

2 มำตรกำรปิดประกำศและเผยแพร่ผลกำร

ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ละอำยให้ประชำชนทรำบ 

 

 

มีกำรปิดประกำศเผยแพร่ผลกำร

ด ำเนินงำน  

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

สป.อบต. 

 

 

 

 

ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบ 

ต่อกำรเป็นอยู่และสุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

1 โครงกำรจัดเวทีประชำคมต ำบลละอำย มีกำรจัดท ำเวทีประชำคม  

ปีละ 1 ครั้ง 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

30,000 งำนนโยบำยและแผน 

สป.อบต. 

2 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน มีกำรจัดท ำแผนชุมชน  

ปีละ 1 ครั้ง 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

20,000 งำนนโยบำยและแผน 

สป.อบต. 

 

 3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3 มำตรกำรจัดให้มีช่องทำงท่ีประชำชน

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้หลำยช่องทำง 

จัดให้มีช่องทำงร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

4 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำว 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลละอำย 

 

มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขเรื่อง

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 

 

 

 

  



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

5 โครงกำร อบต. สัญจร มีกำรลงพ้ืนที่พบปะประชำชน    อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

50,000 

 

สป.อบต. 

 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์ให้ประชำชนผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

6 กิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 

ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 3.3.1 กำรด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

1 มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ 

มีกำรแต่งตั้งประชำชนเข้ำร่วม

เป็นคณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

   ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

งำนนโยบำยและแผน 

สป.อบต. 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 3.3.3 กำรด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

2 มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

มีกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำชนเข้ำ

ร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

 

 

 ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
  ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

งำนนโยบำย 

และแผน 

สป.อบต. 

3 มำตรกำรแต่งตั้งประชำชนเข้ำร่วมเป็น

คณะกรรมกำรในกำรจัดกิจกรรมหรือ

จัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลละอำย 

มีกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำชนเข้ำ

ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร

จัดท ำกิจกรรมหรือจัดท ำโครงกำร

ต่ำง ๆ 

 

 

 ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 
  ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 

มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

1 โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ

ภำยในประจ ำปี 2564 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

   ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

งำนกฎหมำยและคดี 

สป.อบต. 

2 กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุม

ภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2564 

มีกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำชนเข้ำ

ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร

จัดท ำกิจกรรมหรือจัดท ำโครงกำร

ต่ำง ๆ 

 

   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

งำนนโยบำยและแผน 

สป.อบต. 

 4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมแผนกำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

3 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม

ภำยใน 

มีกำรติดตำมประเมินผลกำร

ควบคุมภำยใน 

 

   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

งำนนโยบำยและแผน 

สป.อบต. 

 

 

 

 



 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

4 มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุม

ภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ละอำย 

มีกำรประเมินผลระบบควบคุม

ภำยในและน ำผลกำรประเมินไป

จัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือ

บริหำรควำมเสี่ยง 

 

   อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 

ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภารประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรงำนงบประมำณ กำรรับ – กำรจ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

1 กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้

ประชำชนทรำบ 

มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้

ประชำชนทรำบ 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

  



ภารกิจตามมิติ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ

สมำชิกสภำท้องถิ่น 

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลละอำย ได้เข้ำร่วมอบรม

หลักสูตรต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ

ศักยภำพ ตำมที่หน่วยงำนต่ำง ๆ 

จัดให้มีกำรอบรม 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

150,000 

 

สป.อบต. 

 4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำมกระบวนกำรและวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องก ำหนดไว้ 

โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

2 กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 

ของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลละอำย 

มีค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำเข้ำร่วม

เป็นคณะท ำงำนหรือ

คณะกรรมกำรในกำรจัดกิจกรรม

หรือจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ  

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 

 

 

 

   



ภารกิจตามมิติ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ที ่

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

แผนการด าเนินงาน  

งบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

 4..4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

1 มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่น 

โดยภำคประชำชน 

มีกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชนมี

บทบำทเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชั่น 

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

2 กิจกรรมลงนำมในบันทึกข้อตกลง 

ควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลละอำย

กับหน่วยงำนภำครัฐ และรัฐวิสำหกิจใน

พ้ืนที่ต ำบลละอำย ( MOU ) 

 

มีกำรจัดท ำควำมร่วมมือในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตระหว่ำง

หน่วยงำน  

 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

ด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 
อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ไม่ใช้

งบประมำณ 

 

สป.อบต. 

 

 
 

  


