
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
เร่ือง รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน 
 

ตามท่ีเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบ ๖ 
เดือนมีนาคม และรอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม นี้ 

บัดนี้  เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ดำเนินสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ท้ังนี้งานนิติการจะได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบรายงานและติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบ e-
PlanNACC ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
   (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 

                                นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
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                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลพรรณานิคม  โทร. ๐-๔๒๗๘-๖๐๖๘  . 

ที่  สน ๕22๐๑/               วันที่       30   มีนาคม   ๒๕63                         . 

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 รอบ ๖ 
เดือน. 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

 ตามท่ีเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (๒๕๖๑ 
–๒๕๖๔) เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบ ๖ เดือนมีนาคม และ
รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม นี้ 

 บัดนี้ งานนิติการได้ดำเนินสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม ๒๕๖3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้งานนิติ
การจะได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระบบ e-PlanNACC และอัพโหลดขึ้นเว็บ
ไชต์เทศบาลฯ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมบันทึกนี้นี้) 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

            
             (ลงช่ือ)..........................................................ผู้รายงาน 
          (นายกฤษณะ หลอดเณร) 
              นิติการชำนาญการ                                

 
(ลงช่ือ)................................................                            (ลงช่ือ)................................................... 
          (นางขนิษฐา   สุดเสน่ห์)                          (นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห์) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน          ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
            หัวหน้าสำนักปลัด                             
                     ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม  ทราบ 

                                                                           (ลงช่ือ)……………………………………………..      
                                 (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 

                                                             นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
ประจำปีงบประมาณ 2563  ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริต
ล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง  ภาพลักษณะของเทศบาลตำบลพรรณนานิคม ให้เป็นท่ี
ยอมรับ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ข้อดีและข้อเสียในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
ข้อดี  
๑) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดความ 

ตระหนักในการทำงานท่ีเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ  
2) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรมีความ ละเอียด

รอบคอบในการทำงาน  
3) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทำงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคมมากขึ้น ลดจำนวนการ 

ร้องเรียนเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
 4) เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
5) เป็นการส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ 

ดำรงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา  
6) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทำผิด ซึ่งทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ท่ีดี

โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง  
7) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม

คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง และมีหลักธรรมาภิบาล  
ข้อเสีย  
1) การจัดทำกิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจำ และ 

บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด 
 2) ประชาชนยังขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ  

เจ้าหน้าท่ี  
๓) การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังคงขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วน

ตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
ผลการดําเนินการ 
มีการจัดทําจัดทําระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง

เวปไซด์และแผ่นพับ 
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ปัจจัยสนับสนุน 
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักกดนัในการ 
ดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
 1) การท่ีมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 2) เทศบาลตําบลพรรณานิคมมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ 
จัดต้ังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 
ปัญหา /อุปสรรคในการดำเนินงาน  
เทศบาลตําบลพรรณานิคมเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภา

เทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจํากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมี
ความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะด้าน ทําให้อาจมีการตรวจสอบท่ีไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

4.ข้อเสนอแนะ 
 1)พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการทุจริตประพฤติมิ

ชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช้

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
   

 
     ลงช่ือ.........................................................ผู้รายงาน 

 (นายกฤษณะ   หลอดเณร) 
นิติกรชำนาญการ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เทศบาลตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ( รอบ ๖ เดือน ) 

 
มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน      ต่อ
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1 การสร้างจิตสำนึกและ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำ 

1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ   
 

 3.  หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

 4. โครงการมาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ   
 

 5. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน      ต่อ
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2 การสร้างจิตสำนึกและ

1.ประกาศ  เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) 

สร้างความตระหนักของภาคธุรกิจและ
ประชาชน 
 3.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน

ของครอบครัว  ลดปัญหาสังคม พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ   
 

 4. โครงการจัดฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 5. โครงการทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ   

มิติท่ี 2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1  แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.มาตรการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ดำเนินการ  
ไม่ได้ดำเนินการ   

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2  มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

1. คำส่ัง เทศบาลตำบลพรรณนานิคม เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 
 

2.  โครงการ"ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 3.โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 4.โครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน  ดำเนินการ  
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) 

 ไม่ได้ดำเนินการ 
 5. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  ดำเนินการ  

 ไม่ได้ดำเนินการ   
มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ3  การใช้ดุลยพินิจของ
พินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ใหเ้ปน็ไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 2.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 
 

3.โครงการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ4  การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานหรือบุคคล 

๑.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

 ดำเนินการ  
ไม่ได้ดำเนินการ   

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ1 การให้ความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1..มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรรณานิคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 2..มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล
พรรณานิคม 

 ดำเนินการ  
ไม่ได้ดำเนินการ   
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) 

 
 3..กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน

ของ เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ2 กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นและการรับเร่ืองร้องเรียน 

1.โครงการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรรณานิคม 
 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 2.กิจกรรมรายงานผล 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

ภารกิจตามมิติ 3 
ภารกิจตามมิติ 3 การสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 

1.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 2..มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 3..มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของ เทศบาลตำบลพรรณานิคม 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) 

ภารกิจตามมิติ1 การพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบภายในองค์กร 
 
 2.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 3..มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลพรรณานิคม  ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ  2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

๑.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 2..กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 3.กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ  3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา ท้องถ่ิน 

1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ 4  

2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล  ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ 4เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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