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ส่วนที่ ๑ 
********************************************** 

บทน า 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  ๒)   สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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  ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
  ๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม”รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ 
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ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจาก
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียริติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองโดน 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายประจ า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’ participation) และตรวจสอบ (people’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๔- 
 

๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) มีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

๓) มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๔) มีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     ๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

     ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

     ๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

     ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ส่วนที่ ๒ 
****************************************** 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร พนักงานสว่นต าบล
และสมาชิกสภา อบต.เมืองโดน  
1.1.1(2) โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่า
เมตตาธรรม 

1.1.2(1) มาตรการ “จัดท าคูม่ือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
1.1.2(2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 
อบต.เมืองโดน” 

100,000 

 

30,000 

 

- 

- 

 

 

 

 
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 

1)โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบล
เมืองโดน 
2)โครงการปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกยีรต ิ
3)โครงการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลเมือง
โดน 

100,000 
 
 

50,000 
30,000 

 

 

 
 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

1.1.3 (1) โครงการอบรมเยาวชนต าบลเมือง
โดน 
 

150,000  

มิติท่ี 1 รวม จ านวน 6 โครงการ  2 มาตรการ 460,000  

 

 

 

 

 



-๖- 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 

 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) กิจกรรม “สรา้ง 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (1) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหวัหนา้ส่วน
ราชการ 
2.2.3 (1) โครงการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง 
2.2.3 (2) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจใน
การรับบริการของประชาชน 

- 

 

- 

 

- 

25,000 

 

 
 
 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1 (1) โครงการลด 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต.  

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแก ่
พนักงานส่วนต าบล/ลูกจา้งประจ า/พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

-  

 2.5 มาตรการจดัการใน
กรณไีด้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.5.1 (2) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

- 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน 5 มาตรการ 3 กิจกรรม 3 โครงการ   25,000  

 

 

 



-๗- 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรม การออกระเบยีบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
3.1.1 (๒) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุและทรัพยส์นิ 

 
 
 

- 
 
- 
 

 

 

 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/
หมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.1 (2) โครงการ อบต.เคลื่อนที ่

3.3.2 (1) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้ง
ทุกขร์ับทราบ 

20,000 
 

30,000 

- 

 

 3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
3.3.1 (2) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน 2 มาตรการ 3 กิจกรรม 2 โครงการ   50,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๘- 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน  

4.1.1 (2) กิจกรรมตดิตามประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

 

- 
 
- 
 

 

 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1) 4.2.1 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้  ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 

-  

 4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- 

 

- 

 

 4.4 เสริมพลังการมสี่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจรติ 

 

2,000  

มิติท่ี 4 รวม จ านวน 5 กิจกรรม 6 โครงการ   2,000  

 

 

 

 


