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ค าน า 
 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต า บลเมืองพะไล ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส า นึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ต าบล 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ให้มีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและปูองกันปัญหาการประพฤติ
มิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการป ฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกการตรวจสอบ ควบคุม การ ใช้อ านาจ พร้อมกับ
พัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต า บล ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลั กธรรมาภิบาลเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น นั้น  
     ในการประชุมคณะกรรมการ ป .ป.ช. ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ .ศ.2563 ได้มีมติ 
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3        
(พ.ศ.2560 – 2564 ) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อน แผนงาน
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อ งครอบคลุมในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ า ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต า บลเมืองพะไล จะ
เป็นเครื่องมือส า คัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ า นงและนโยบายการบริหารง านด้วยความสุจริต เพ่ือเป็น
การก ากับดูแลองค์กรที่ดตี่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

 
1. ความเป็นมา 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ .ศ. 
2565 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาช นไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอ าด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมิน ดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception index : CPI) ไม้น้อยกว่า     
ร้อยละ 50 ในปี พ .ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ             
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่ งหน้าที่ในการทุจริตประพฤ ติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด า เนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปุองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของคนในท้องถิ่ น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากจากการทุจริตน าเงินทุกบาท
ทุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ 
 ทั้งนี้ต้องยอมรับปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา และสร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจาณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท่ี
ท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป 
 กฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล บัญญัติไว้ชัดเจน คือ การให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติ
รากชารตามอ านาจหน้าที่ “ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ” ในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 
 (1) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 เพ่ือบรรลุเปูาหมายในก ารท าให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วน

-1- 



 

 

ท้องถิ่นจึงต้องปฏิบัติราชการตามภารกิจ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส          
มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  หากการด าเนินตาม
ภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 (2)  การ มีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ              
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 (3) การเปิดเผยข้อมู ลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามีส่วนร่วมตรวจสอบ      
โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ  การเงิน        
การจัดหาพัสดุ 
 การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาคว ามสงบแห่งชาติ            
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2557     
มีความว่า ข้อ 1 “ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้
ไปปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของงรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 โดยหากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้อ านาจหน้าที่ของต นไป
ในทางท่ีมิชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  

(1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส านึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่ าว ที่มั่งคง ไม่ขาดตกบกพร้อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมากเพียงใด      
ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตนเอง 

(2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับและโอกาสของความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษ 
ที่จะเกิดข้ึนจากการใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความ
บกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) ส านักงาน ป.ป.ช.ได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยพิจารณา ก าหนดให้มีกรอบการจัดท า “ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ” ส าหรับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ โดยได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมือง  ฝุายบริหาร ฝุาย
สภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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  2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้างเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  4.1 มีการจัดวางและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคปร ะชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ การบริหารราชการ   
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้
  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 
2. ที่มาของแผน 
 แผนปฏิบัติก ารปูองกันทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565   เป็นแผนที่ได้รวบรวมโครงการ /
มาตรการ/กิจกรรม ตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการทุจริต  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้ อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่งคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย          
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็ น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏ ช่องการทุจริตตามสื่อและรายงานของราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption : UNCAC ) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส า คัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานของสังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกระแสบริโภคนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคน    
มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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 ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี      
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ .ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่    
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือประเทศไทย ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception 
index : CPI) ไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564   
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปรา บปรามการทุจริต บังเกิดผลเป็นรูป ธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไป ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564 ) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระย ะที่ 3 และเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไป    
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บร รลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต      
อย่างแท้จริง  
 
4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์มิชอบ 
 3) เพ่ือให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5) เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง  
5. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายก ารเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ /กิจกรรม /มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพะไล ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
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 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ล ดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

6. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการ สร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล สามารถบริหารราชการ เป็นไปตามหลักบริ หารกิจการบ้านเมือง    
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง     
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล มีแนวทางการบริหารร าชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ล าดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล 

1. จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  โดย ผู้บริหาร 
ปลัดอบต . บรรยายให้ความรู้แก่
พนักงาน 
2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
3. การจัดกิจ กรรมท าบุญถวาย
เครื่องไทยธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร์ 

   2 โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

จัดอบรมให้ความรู้ หลักธรรมาภิบาล 
หรือ การบริหารจัดการที่ดี ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต . 
พนั กงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

-6- 



 

 

  ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ล าดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   3 โครงการสมุดความดีพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพะไล 

ให้พนักงานและลูกจ้างบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้
หวัหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร์ 

   4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต 

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) 
จ านวน 6 ครั้ง 

25,000             ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร์ 

   5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิก และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล 

35,000             ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

   6 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต. 
เมืองพะไล” 

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

   7 โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกผัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์
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   ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   8 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทั บซ้อนกับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภาพรรณ 
 
 

   9 มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพะไล 

รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล /
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
จิตส านึกดา้นการต่อต้านการทุจริต  
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภาพรรณ 
 

  10 มาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of 
interest” 

ประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือ
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of interest 

ไมใ่ช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์
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  ภารกิจตามมิติ 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 
 
    

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพะไล 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตต าบล
เมืองพะไลเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

50,000             ส านักงาน
ปลัด 

 
นายณรงศักดิ์  

ลาดนอก 
  2 โครงการสร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000             ส านักปลัด 
 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  3 โครงการปลูกผักริมรั้ว 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกและดูแลผักอินทรีย์ 
2. แจกจ่ายพันธ์ผักและปลูกพันธ์
ผัก 

40,000             ส านักปลัด 
 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  4 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน 

1. ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชน 
โดยปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ 
2. ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแหล่ง
น้ า คูคลอง 
 

40,000             ส านักปลัด 
 

น.ส.ประภาพรรณ 
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ภารกิจตามมิติ 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 การประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

จัดกิจกรรม ประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กอง
การศึกษา 

  2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน
ต าบล เมืองพะไล (กิจกรรม 
โตไปไม่โกง) 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ     
โกงทุกรูปแบบ 

10,000             กอง
การศึกษา 

  3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังค มให้เด็กและเยาวชน
ต าบลเมืองพะไล (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 

จัดอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ เด็กและเยาวชนต าบล
เมืองพะไล 

10,000             ส านักปลัด 
 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  4 โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 

จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ก่นักเรียน  
ผู้ปกครอง 

10,000             กอง
การศึกษา 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ภารกิจตามมิติ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรม “ ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

-จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร์ 

 ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และมอบหมายงาน 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการสร้างความโปร่งใน
การบริหารงานบุคคล 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อบต .เมืองพะไล ในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน
ต าแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน  จ านวน 
1 มาตรการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

  2 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัว หน้าส่วน
ราชการ 

ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย 
ระเบียบฯ ข้อบังคับ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์
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  ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
มอบหมายงาน 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

ด าเนินการการบริหารงานบุคคลด้าน
การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามระเบียบ ฯ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

  ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
      2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรม ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

ด า เนินการจัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายตามงบประมาณ แยกหมวด
รายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
ผอ.กองคลัง 

  2 กิจกรรม การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 

ด าเนินการงานพัสดุ การจัดซื้อ        
จัดจ้างตามขั้นตอน ครบถ้วน
กระบวนการตามระเบียบฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 น.ส.รัชนีพร 

ซุนสอน 
  3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใส

ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุง
ขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
น.ส.รัชนีพร 

ซุนสอน 
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  ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
      2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 โครงกรเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ  -   
จัดจ้าง 

รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุ
เพ่ือจัดท าประกาศตามระเบียบ ฯและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ของ อบต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
น.ส.รัชนีพร 

ซุนสอน 

 
  ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 

ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้
มาตรฐาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

 น.ส.รัชนีพร 
ซุนสอน 

  2 กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 

จัดท าบัตรคิวส าหรับให้บริการแก่
ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภา
พรรณ 
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  ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ  

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3 มาตรการ “ ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการ
ปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม /ไม่เลือก
ปฏิบัติ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภา
พรรณ 

 
  ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมการลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในการติดต่อขอรับบริการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

 
นางประภา

พรรณ 
  2 โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

1. ปรับลดระยะเวลาการปฏิ บัติ
ราชการ การให้บริการประชาชน 
2. ด าเนินการออกค าสั่ง มอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต  สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

 
นางประภา

พรรณ 
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  ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดอบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. 
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

    ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

น.ส.อพิทชญา  บุญ
ราษฎร ์

  2 มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

ด าเนินการออกค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต  สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

  3 มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ด าเนินการออกค าสั่งมอบอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ
ราชการแทน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

  4 มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ออกค าสั่งมอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการ
ใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอ าคาร พ .ศ. 
2522 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองช่าง 
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  ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพ่ือยอกย่องเชิดชูเกียรติพ่อ –แม่ดีเด่น 
จ านวน  2  ครั้ง 

6,000             ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  2  กิจก รรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณสตรีดีเด่น 

จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่สตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรี
ดีเด่น  จ านวน 9 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  3 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน /บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทาง
ต่างๆ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  4 กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คระกรรมการ
หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศ
เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ 
จ านวน 9 ชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  5 กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ อบต . เมือง
พะไล 

จัดกิจ กรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
มอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 
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  ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  6 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มี
จิตสาธารณะ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 

  7 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้
แกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับคัดเลือก 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 

 
  ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ
ของทุกส่วนราชการระหว่างส่วน
ราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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  ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2 กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของ อบต .
เมืองพะไล” 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของทุกส่วนราชการระหว่างส่วน
ราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษา 

 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัตริาชการของ อบต .เมือง
พะไล 

ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติตามข้อทักท้วง ฯ ตาม
ระเบียบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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   ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท . 

ล าดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ          
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับ
ดูแลและองค์กรอิสระ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

กองการศึกษา 

 
   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน ก าหนดผู้รับผิดชอบ
และเผยแพร่กระบวนการและ
ขั้นตอนให้ผู้รับบริ การทราบ
อย่างทั่วถึง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภา
พรรณ 

  2 มาตรการ  ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อบต .
เมืองพะไล ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ก าหนดช่องทางการร้องเ รียน 
แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

 
น.ส.ประภา

พรรณ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
    3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการ ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต .
เมืองพะไล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
และจัดวางเอกสารให้ครบถ้วน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภา
พรรณ 

  2 กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.เมืองพะไล” 

จัดท าระเบียบ อบต.เมืองพะไล ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชกา ร จ านวน 
1 ฉบับ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภา
พรรณ 

  3 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ .ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ .ร .บ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ . 
2540 ” ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง องค์การบริหา รส่วน
ต าบล และตัวแทนหมู่บ้าน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

น.ส.ประภา
พรรณ 

  4 การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 

ส่งเสริมการจัดท าแผนหมู่บ้าน ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางก าไร  
พนัสนอก 
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   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราครากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
    (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักปลัด 
น.ส.ประภา

พรรณ 
นายณัฐพงษ ์

  2 กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
และการรับเรื่องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งบประมาณ บัญชีรับจ่ ายเงินประจ าปี 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ช าระภาษีและการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงิน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

นางณิฐชานันท์ 

      
   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

ล าดับ 
   ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ       
(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการจัดให้ช่องทางที่
ประช าชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของอบต.เมืองพะไล 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
นางประภา

พรรณ 
นายณัฐพงษ ์

  2 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ
ของ อบต.เมืองพะไลให้แก่ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
นางประภา

พรรณ 
นายณัฐพงษ ์
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 
ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 โครงการจัดประชาคม 
แผนชุมชน 

จัดเวทีประชุมประชาคม และจัดให้มี 
การพิจารณาร่างแผนชุมชน 

  30,000             ส านักปลัด 
นายณรงศักดิ์ 

  2 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่อง 
ราวร้องทุกข์ อบต.เมืองพะไล 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

นางประภา
พรรณ 

 
   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่
เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ
ในเขตต าบลเมืองพะไล 

30,000             ส านักงาน
ปลัด 

 
นายพรชัย 

ธงอาจ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ         
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการ
แจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านกังานปลัด 
 

น.ส.ศิริวรรณ 

  2 กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้      
ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
รับทราบ 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
เสร็จและแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

นายพรชัย 
ธงอาจ 

 
ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมฝนการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ           รายละเอียดโครงการ งบประมาณ           
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการ “แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล” 

จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทน 
ประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อปท. 

    ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

นายณรงศักดิ์ 
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ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมฝนการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ           รายละเอียดโครงการ งบประมาณ           
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
และประชาคมต าบลประจ าปี 

จัดประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณา 
โครงการพัฒนา อบต. 

  30,000             ส านักงานปลัด 
 

นายณรงศักดิ์ 
  3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดท าแผนชุมชน 
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนทุก
หมู่บ้าน 

  30,000             ส านักงานปลัด 
 

นางก าไร 
 
ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

          รายละเอียดโครงการ งบประมาณ           
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ อบต.เมืองพะไล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

               กองคลัง 
 
น.ส.รัชนีพร 

  2 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขอ ง อบต . 
เมืองพะไล 

ด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ  อบต . เมืองพะไล ตาม
หนังสือสั่งการ ที่ มท 0892 .4/ ว 
435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

นายณรงศักดิ์ 
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ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

          รายละเอียดโครงการ งบประมาณ           
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน อบต.
เมืองพะไล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงานปลัด 
 

นายณรงศักดิ์ 

 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ    งบประมาณ        
      (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

จัดท าแผนปฏิบั ติงานตรวจสอบ
ภายในและด าเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผน ฯ 

       ไม่ใช ้
   งบประมาณ 

            หน่วย
ตรวจสอบ ฯ 

 
  2 โครงการจัดท ารายงาน

การควบคุมภายใน 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
และปฏิบัติตามระเบียบคระ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วย การก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

       ไม่ใช ้
   งบประมาณ 

            หน่วย 
ตรวจสอบ ฯ 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ    งบประมาณ        
      (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  3 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

ส่วนราชการด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบและมีการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

      ไม่ใช้ 
  งบประมาณ 

            ทุกส่วนราชการ 
 
 

  4 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบ
คุณภายใน อบต.เมือง
พะไล 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ 

      ไม่ใช้ 
  งบประมาณ 

            ทุกส่วนราชการ 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ          
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล 

แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ 
บริหารบุคคลในการบรรจุ แต่งตั้ง การ
โอนย้าย การเลื่อนระดับ เลื่อน
ต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักปลัด 
 

น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

  
 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ             
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ได้รับทราบ 

จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบอ่ืนๆตามระเบียบฯ และเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

นาง 
ณิฐชานันท์ 

2 กิจกรรมก ารมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ 
อบต.เมืองพะไล 

1 . แต่งตั้งกรรมการพิจารณา
งบประมาณ 
2. มีการแต่งตั้งกรรมการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
 

นาง 
ณิฐชานันท์ 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจั ดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับ
การจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
น.ส.รัชนีพร 
นางวรรณิดา 

2 โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนที่
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้ อจัด
จ้าง ตรวจรับการจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            กองคลัง 
น.ส.รัชนีพร 

 

 
ภารกิจตามมิติ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ        
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

50,000             ส านักงาน 
ปลัด 

 
น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์

  2 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย  
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้ด้า นระเบียบ 
กฎหมาย ให้แก่ ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

50,000             ส านักงาน 
ปลัด 

 
น.ส.อพิทชญา  
บุญราษฎร ์
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ภารกิจตามมิติ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
ไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ            
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝุายบริหาร 

1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ 
ส าหรับการประชุม 
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการ
ต่างๆ 
3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการ
บริหารงานในการประชุมสภา อบต. 
 

   ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงาน 
ปลัด 

 
นายณรงศักดิ ์

  2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน 
ปลัด 

 
นายณรงศักดิ์ 
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มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภารกิจตามมิติ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ           
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 มาตรการเฝูาระวังการ 
คอร์รัปชั้นโดยภาคประชาชน 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกัน 
เฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

 
นายประธาน 

  2 มาตรการการส่งเสริมและ 
พัฒนาเครือข่ายด้านการ 
ปูองกันการทุจริต 

แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภารเอกชน  
ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน  
ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกัน 
การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

 
นายประธาน 

 
    4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับ 
  ที ่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ           
   (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 
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 กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

จัดท าปูายประสัมพันธ์และปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 

   ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

            ส านักงาน
ปลัด 

 
นายประธาน 
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