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ค ำน ำ 
  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น
แผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ พนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือและ
ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล
ในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดท า แผนเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
มิติที ่1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต ประกอบด้วย 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาทอ้งถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน๓ลักษณะดังนี้ 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ใหบ้ังเกิด 
ประโยชน์สุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.2การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นใน๓ลักษณะดังนี้ 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนใน๓ลักษณะดังนี้ 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจติสาธารณะ 
มิติที ่2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตประกอบด้วย 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการได้แก่ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งต้ังโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือใหเ้กิดความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
ด าเนินการใหม้ีกิจการดังนี้ 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.4.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
  2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กลา่วหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
มิติที๓่กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนประกอบด้วย 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอนโดย 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการ
จัดหาพัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนโดย 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
  3.2.2 มีช่องทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/รอ้งทุกข์ไดโ้ดยสะดวก 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ไดร้ับเรื่องระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
  3.3.2 ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
  3.3.3 ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ 
ผู้ก ากับดูแล 
 ๔.๒การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการให้ม ี
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งโอนย้ายข้าราชการพนักงานลูกจา้ง 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชนจ์ากทรัพย์สินของทางราชการ 
  4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการจัดหาพัสดุ 
 ๔.๓การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่นประกอบด้วย 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วย 
  4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ท างานให้บังเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและไม่ท าให้คนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทั้งจะเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิ
ชอบได้ อีกทางหนึ่งด้วยโดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิผลของการด าเนินการตาม
โครงการกิจกรรมหรือการด าเนินการอ่ืนใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ก าหนดให้มีขึ้นและสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละมิติของแผนป้องกันการทุจริตด้วย 
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บัญชีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
  
งบประมำณ 

(บำท) 
มติท่ี 1 
การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง  ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2)โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ท่าเรือ” 
1.1.2 (2) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเรือ 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคีวาม
เข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนConflict of 
Interest” 

- 
 

120,000 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ (๑) กิจกรรมต่อต้านการทจุริต 
๑.๒.๒ (๑)โครงการออกหน่วยเคลือ่นที่ให้บริการ
ประชาชนเพื่อรับช าระภาษีและค่าธรรมเนยีมตา่งๆ 
๑.๒.๒ (๒) ท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
1.2.2 (3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๑.๒.๓ (๑) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
- 
 
- 
 
 
- 

22๐,๐๐๐ 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ (๑) โครงการสร้างภมูิคุ้มกนัทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลท่าเรือ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๑.๓.๒ (1) การประกวดค าขวัญตอ่ต้านการทุจรติ 
๑.๓.๓ (๑) โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- 
 
- 
- 

รวม 4 มำตรกำร  
๓ กิจกรรม 
8 โครงกำร  

153,000 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
  
งบประมำณ 

(บำท) 
มติท่ี 2 
การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

- 

2.2 มาตรการสร้าง           ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี [ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน 
2.2.3 (2) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

25,000 
 
- 

2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
2.3.1 (๒)โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจของ 
นายกเทศมนตร ี
2.3.2 (3) มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี [ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
  
งบประมำณ 

(บำท) 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/

บุคคลในการด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์  

2.4.1 (1) โครงการพ่อดีเด่น 
2.4.2 (1) กิจกรรม 
ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ 
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี 
จิตสาธารณะ 
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชู 
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ”           
2.5.2 (1)กิจกรรมใหค้วามร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพือ่การตรวจสอบ 
ควบคมุ ดูแล การปฏิบตัิราชการของอบต.ท่าเรือ 
2.5.2(๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ” 
2.5.3(๑) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2.5.3 (๒) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลว่าทุจริตและปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”   

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

รวม 10 มำตรกำร  
13 กิจกรรม 
4 โครงกำร 

25,000 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
  
งบประมำณ 

(บำท) 
มติท่ี 3 
การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การจัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคญั
และหลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของเทศบาล และ
การ 
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”                             
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเรือ” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบั
และตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 
3.2.2 (1) โครงการ 
เทศบาลพบประชาชน 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
  
งบประมำณ 

(บำท) 
 3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าป ี
3.3.1 (3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเรือ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม 7 มำตรกำร 
7 กิจกรรม 
4 โครงกำร 

- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
  
งบประมำณ 

(บำท) 
มติท่ี 4 
การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่ 
คณะกรรม 
การตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2(๑) กิจกรรมติดตามประเมนิผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.2 (๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาล 

- 
- 
 
- 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรอื
การบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจา่ย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาล 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 

3๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 

4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ ทุจรติ 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 

- 
 
- 
 
- 

รวม 4 มำตรกำร  
6 กิจกรรม 
3 โครงกำร 

300,000 

 


