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ค าน า 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนว 
โน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิต
ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาใน
การบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นที่มา
ของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่ 6 พฤษภาคม 
2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช.  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 2564) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริม 
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ,พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม และให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ โดย
เห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา  รวมทั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการป้องกันการทุจริตในปี 2564 ประกอบด้วย ที่มา หลักการ และ
เหตุผล วัตถุประสงค์ กรอบแนวความคิดในการด าเนินการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ   

 
 
 
 

        องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
12 พฤศจิกายน 2563 



 

1. ที่มาหลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การ
อ านวยความเป็นธรรมในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการ   
สาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย พลเอก
อนุพงษ์  เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายและให้น ามาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้น ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการโดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” 
ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิง
ปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด” และ”องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ จึงก าหนดนโยบายและความโปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลกรขององค์ให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่
จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ถือปฏิบัติ
และด าเนินการ ดังนี้ 
 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการ
บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 
 3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ด ารงธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ปฏิบัติราชการโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



 

 3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็ง 
 4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
3. เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่ วนต าบลล าใหม่ ตลอดจนประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างโปร่งใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ใหม ่มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส 
 2. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นประโยชน์ของชุมชน และเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรของหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ ประชาชน ในการป้องกันการทุจริต 
 



 

6. โครงการ  กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลลัพธ ์เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
- โครงการจัดส่งบุคลากรของ
หน่วยงานเข้ารับการอบรมตามที่
หน่วยงานอ่ืนจัด 

ข้าราชการ
ประจ า 

ข้าราชการ
ฝ่าย

การเมือง
และฝา่ย

สภา 

440,000 มาตรการการสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่
การทุจริต 

เป็นการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนัก ให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระเบยีบ 
กฎหมายใหท้ันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ปีงบประมาณ
2564 

ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 

- โครงการอบรมสัมมนาและ      
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ข้าราชการ
ประจ า 

ข้าราชการ
ฝ่าย

การเมือง
และฝา่ย

สภา 

250,000 มาตรการการสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่
การทุจริต 

เป็นการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนัก ให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย 

ปีงบประมาณ
2564 

ด าเนินการไตรมาสที่
2-3 ของ
ปีงบประมาณ 

-โครงการส่งเสรมิอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน
ในพื้นที่

รับผิดชอบ 

10,000 มาตรการการสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่
การทุจริต 

ส่งเสริมอาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างเดือน     
มี.ค – เม.ย 

 

-โครงการคณุธรรมจรยิธรรม ข้าราชการ
ประจ า
ผู้บริหาร

ข้าราชการ
ฝ่าย

การเมือง 

20,000 มาตรการการสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่
การทุจริต 

เป็นการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนัก ให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย 

ปีงบประมาณ
2564 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลลัพธ ์เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-การเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อ – จัด
จ้างผ่านเว็ปไซต ์

สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางราชการ
และตรวจสอบได ้

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีการแสดงข้ันตอนระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการอยา่งชัดเจน 

สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางราชการ
และตรวจสอบได ้

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-.ให้บริการโดยจัดล าดบัก่อน-หลัง ประชาชน
ที่มารับ
บริการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางราชการ
และตรวจสอบได ้

 
ปีงบประมาณ 

2564 
 

 

-ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ประชาชน
ที่มารับ
บริการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลทางราชการ
และตรวจสอบได ้

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

-ความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 

ประชาชน
ที่มารับ
บริการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางราชการ
และตรวจสอบได ้

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

-ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ 

ประชาชน
ทีม่ารับ
บริการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางราชการ
และตรวจสอบได ้

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลลัพธ ์เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคลากรในการด าเนินการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ 

สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏบิัติ
ตนเป็นแบบอย่าง 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลลัพธ ์เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการจัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี่วน
ร่วม ตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ

ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ
ของหน่วยงาน 

ประชาชน
ในพื้นที่
และผูม้า
มารับ
บริการ 

- มาตรการประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท า
การ 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีการประกาศเผยแพร่จดัหาพัสดุ
หรือจัดซื้อจดัจ้าง 

ประชาชน
ในพื้นที่
และ

หน่วยงาน
มารับ
บริการ 

- มาตรการประกาศเผยแพร่จดัหา
พัสดุหรือจดัซื้อจัดจ้าง 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีการเผยแพร่ข้อมลูการให้บริการ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ            
ข้อกฎหมาย และสถานท่ีให้บริการ
อย่างชัดเจน 

ประชาชน
ในพื้นที่
และ

หน่วยงาน
มารับ
บริการ 

- มาตรการจัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี่วน
ร่วม ตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ

ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 



 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลผลิต เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 

ประชาชน
ในพื้นที่
และ

หน่วยงาน
ทีม่ารับ
บริการ 

- มาตรการการรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหนา้ที่
รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรยีน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจรติ 

ประชาชน
ในพื้นที่
และ

หน่วยงาน
ที่มารับ
บริการ 

- มาตรการการรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

สง่เสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

ประชาชน
ในพื้นที่
และ

หน่วยงาน
ที่มารับ
บริการ 

- มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่น
ร่วมบริหารกิจการขององค์         
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีการแต่งตั้งกรรมการจัดท า
แผนพัฒนา 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่น
ร่วมบริหารกิจการขององค์         
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-ประชาชนมีส่วนร่วมจัดท าแผนงาน/
โครงการ 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่น
ร่วมบริหารกิจการขององค์         
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 



 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลผลิต เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-มีการแต่งตั้งกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่น
ร่วมบริหารกิจการขององค์         
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่น
ร่วมบริหารกิจการขององค์         
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลลัพธ ์เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-มีการจัดท าและรายงานการจดัท า
ระบบควบคมุภายในใหผู้้ก ากับดูแล 

จัดวาง
ระบบการ
ควบคุม
ภายใน
ตามที่

กระทรวง
การคลัง
ก าหนด 

- มาตรการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-มีการติดตามประเมินระบบควบคมุ
ภายในเพื่อปรับปรุงแผนหรือบริหาร
ความเสีย่งแล้วรายงานให้ผู้ก ากับดูแล 

ปรับปรุง
แผนระบบ
ควบคุม

ภายในให้
รัดกุม 

- มาตรการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

สนับสนุน
ให้ภาค

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ

การ
ปฏิบัติงาน

ของ
หน่วยงาน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 



 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลผลิต เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรบั-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

สนับสนุน
ให้ภาค

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ

การ
ปฏิบัติงาน

ของ
หน่วยงาน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพสัดุ 
ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมาย 

สนับสนุน
ให้ภาค

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ

การ
ปฏิบัติงาน

ของ
หน่วยงาน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

สมาชิก
สภา

ท้องถิ่น 

200,000 มาตรการส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 



 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 2564 
ผลผลิต ผลผลิต เป้า 

หมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
-ส่งเสรมิให้มีการเฝ้าระวังการทุจรติ ภาค

ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการเสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

-บูรณการทุกภาคส่วนต่อต้านการ
ทุจริต 

ภาค
ประชาชน
ในพื้นที่ 

- มาตรการเสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

เป็นการป้องกันทุจริตและพัฒนา
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

 

 
 
 


