
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
เร่ือง รายงานผลการติดตามการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 รอบ ๖ เดือน 
 

ตามทีเ่ทศบาลต าบลพรรณานิคมไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฎบิตักิารป้องกนัการทุจรติประจ าปี 2565 
เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมอืงของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิและ
ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รอบ ๖ เดอืนมนีาคม และ
รอบ ๑๒ เดอืน ในเดอืนตุลาคม นี้ 

บดันี้ เทศบาลต าบลพรรณานิคมได้ด าเนินสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 รอบ 6 เดือน เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม ๒๕๖5 เสร็จ
เรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี้งานนิติการจะได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบตัิงานผ่านระบบรายงานและติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอืระบบ e-PlanNACC ต่อไป รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มประกาศนี้ 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ 8  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
   (นายประสพโชค เทศรุ่งเรอืง) 

                                นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 
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                    บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานนิตกิาร  ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลพรรณานิคม  โทร. ๐-๔๒779115  . 

ท่ี  สน ๕22๐๑/               วนัท่ี       30   มนีาคม   ๒๕65                         . 

เรื่อง รายงานผลการตดิตามการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

รอบ ๖ เดอืน. 

เรยีน นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 

 ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานิคมได้ด าเนินการจดัท าแผนปฎิบตักิารป้องกนัการทุจรติ เพื่อ
เป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมอืงของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่
อย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รอบ ๖ เดือนมนีาคม และรอบ 
๑๒ เดอืน ในเดอืนตุลาคม นี้ 

 บดันี้ งานนิตกิารไดด้ าเนินสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดอืน เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม ๒๕๖5 เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี้
งานนิตกิารจะได้ด าเนินการรายงานผลการปฏบิตังิานผ่านระบบรายงานและตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืระบบ e-PlanNACC 
ต่อไป รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มประกาศ(รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มบนัทกึนี้นี้) 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 

            
             (ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ายงาน 
          (นายศรฤทธิ ์ดาบพลอ่อน) 
              หวัหน้าส านดัปลดั                                
 

 
(ลงชื่อ)................................................                            (ลงชื่อ)................................................... 
          (นายศรฤทธิ ์ดาบพลอ่อน)                          (นางขนิษฐา   สุดเสน่ห)์ 
              หวัหน้าส านกัปลดั          รองปลดัเทศบาล รกัษาราชการแทน  
                      ปลดัเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
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                     ความเหน็นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

                                                                           (ลงชื่อ)……………………………………………..      
                                 (นายประสพโชค เทศรุ่งเรอืง) 

                                                             นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 
 
 
 
 

สรปุผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบภาครฐัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกนัปราบปรามการทุจรติ ของเทศบาลต าบลพรรณา
นิคม ประจ าปีงบประมาณ 2563  ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากร มคีวามโปร่งใส และมปีระสทิธภิาพมาก
ขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตาม
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรบัทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจดัท าแผน
ส าหรบัการป้องกนัการทุจรติล่วงหน้าหรอืแก้ไขปัญหาไดด้ยีิง่ขึ้น รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้ง   ภาพลกัษณะของ
เทศบาลต าบลพรรณนานิคม ให้เป็นที่ยอมรบั มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

ขอ้ดแีละขอ้เสยีในการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารฯ  
ขอ้ด ี 
๑) การจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจรติช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรฐัเกิดความ 

ตระหนกัในการท างานทีเ่ป็นไปตามระเบยีบ ขัน้ตอน กฎหมาย และเกดิการตดิตามงานอย่างเป็นระบบ  
2) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรมีความ 

ละเอยีดรอบคอบในการท างาน  
3) ประชาชนเกิดความมัน่ใจในการท างานของเทศบาลต าบลพรรณานิคมมากขึ้น ลดจ านวน

การ รอ้งเรยีนเพิม่ความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของเทศบาลต าบลพรรณา
นิคม 

 4) เป็นการเสรมิสรา้งจติส านึกและค่านิยมของเจา้หน้าทีข่องรฐัใหป้ฏบิตังิานโดยสุจรติ และยดึ
หลกัธรรมาภบิาลในการปฏบิตังิาน เสรมิสรา้งและป้องกนัการทุจรติในหน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

5) เป็นการส่งเสรมิให้มกีารน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการปฏบิตังิาน และการ 
ด ารงชวีติของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัและความยัง่ยนืของการพฒันา  

6) เป็นการป้องกนับุคลากรของหน่วยงานราชการมใิหก้ระท าผดิ ซึ่งท าใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ
ทีด่โีดยเฉพาะเจา้หน้าทีท่ีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์โดยตรง  
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7) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม 
จรยิธรรมค านึงถงึประโยชน์สว่นรวมเป็นทีต่ ัง้ และมหีลกัธรรมาภบิาล  

ขอ้เสยี  
1) การจดัท ากจิกรรมหรอืแผนงานบางอย่างเป็นการเพิม่ภาระจากการปฏบิตังิานประจ า และ 

บุคลากรของหน่วยงานไม่ไดใ้หค้วามสนใจและไม่เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการจดัท าตวัชีว้ดั 
 2) ประชาชนยงัขาดความเชื่อถอืในความมคีุณธรรม ความมจีรยิธรรมในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 

เจา้หน้าที ่ 
๓) การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีย่งัคงขาดการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 

สว่นตนและการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟั งข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเ บาแสการทุจริต  เผยแพร่

ประชาสมัพนัธท์างเวปไซดแ์ละแผ่นพบั 
ปัจจยัสนบัสนุน 
ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ตามแผนปฏบิตักิารฯ มปัีจจยัในการสนบัสนุนและผลกักดนัในการ 
ด าเนินการประสบความส าเรจ็ ดงันี้ 
 1) การที่มรีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้าง

ระบบการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบไดใ้นระดบัหนึ่ง 
 2) เทศบาลต าบลพรรณานิคมมกีารสรา้งกลไกของขอ้มูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมี

การ 
จดัตัง้ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด และศูนยข์อ้มลูขา่วสาร 
 3)มกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารและการรบัเรื่องรอ้งเรยีนทาง Web site และ facebook 
ปัญหา /อุปสรรคในการด าเนนิงาน  
เทศบาลต าบลพรรณานิคมเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจรติโดยฝ่าย

สภาเทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมขีอ้จ ากดัเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจาก
สมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่
ครอบคลุมทุกดา้น 

4.ขอ้เสนอแนะ 
 1)พฒันาศกัยภาพและปลูกฝังขา้ราชการให้มคีุณธรรม จรยิธรรม ไม่กระท าการทุจรติประพฤติ

มชิอบใหเ้ป็นรปูธรรมมากขึน้ 
 2) พฒันาระบบประเมนิผลการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในระดบับุคคล โดยน าผลการประเมนิมา

ใชป้ระกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ 
 3) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการเขา้ถงึอ านาจการตดัสนิใจ โดยให้ประชาชน

มสีว่นร่วมในการตรวจสอบในทุกขัน้ตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
   

 
     ลงชื่อ.........................................................ผูร้ายงาน 
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 (นายศรฤทธิ ์ดาบพลอ่อน) 

หวัหน้าส านกัปลดั 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ( รอบ ๖ เดือน ) 

 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

มิติท่ี 1 :  สร้างสงัคมท่ีไม่ทน      
ต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1 การสร้างจิตส านึก
และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทัง้
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 

1.โครงการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 2. โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทุจรติ 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   
 

 3.  หน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ าปี 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

 4. โครงการมาตรการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นทุจรติ 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   
 

 5. โครงการสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 



7 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

มิติท่ี 1 :  สร้างสงัคมท่ีไม่ทน      
ต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2 การสรา้งจติส านึกและ
สรา้งความตระหนกัของภาคธุรกจิและ
ประชาชน 

1.ประกาศ  เรื่องเจตจ านงการบรหิารงานดว้ยความสุจรติ 

 

 ด าเนินการ  
 ไม่ไดด้ าเนินการ 
 

 3.โครงการกจิกรรมสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ความมัน่คง 

ยัง่ยนืของครอบครวั  ลดปัญหาสงัคม พฒันาอาชพีตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   
 

 4. โครงการจดัฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรม จรยิธรรม 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 5. โครงการท าความดเีพือ่เฉลมิพระเกยีรติ  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   

มิติท่ี 2:  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.มาตรการเสรมิสรา้งการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในการปฏบิตังิาน  ด าเนินการ  
ไมไ่ดด้ าเนินการ   

มิติท่ี 2:  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2  มาตรการสร้างความ

1. ค าสัง่ เทศบาลต าบลพรรณนานิคม เรื่องการแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรอง

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง

ทัว่ไป  

 ด าเนินการ  
 ไม่ไดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

โปร่งใสในการปฏิบติัราชการ  
 
 

2.  โครงการ"ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

 ด าเนินการ  
 ไม่ไดด้ าเนินการ 

 3.โครงการจา้งส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 4.โครงการยกระดบัคุณภาพการบรกิารประชาชน  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 5. โครงการอบรมใหค้วามรูท้างดา้นกฎหมายแก่ประชาชน  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   

มิติท่ี 2:  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ3  การใช้ดลุยพินิจ
ของพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1โครงการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 
 

3.โครงการการมอบอ านาจอนุมตั ิอนุญาต สัง่การ เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตัิ

ราชการ 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

มิติท่ี 2:  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ4  การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงานหรือบุคคล 

๑.โครงการยกย่องเชดิชูเกยีรตหิน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤตปิฏบิตัิ
ตนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

 ด าเนินการ  
ไมไ่ดด้ าเนินการ   

มิติท่ี 3:  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ1 การให้ความรู้และ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1..มาตรการปรบัปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสารของเทศบาลต าบลพรรณานิคมใหม้ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2..มาตรการจดัใหม้ชี่องทางทีป่ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของเทศบาล

ต าบลพรรณานิคม 

 

 ด าเนินการ  
ไมไ่ดด้ าเนินการ   

 3..กจิกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารดา้นการเงนิ การคลงั พสัด ุและ

ทรพัยส์นิของ เทศบาล และการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเงนิการคลงั 

 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติท่ี 3:  การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกนัการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ2 กระบวนการรบัฟัง
ความคิดเหน็และการรบัเรื่องร้องเรียน 

1.โครงการการด าเนินงานศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกข ์เทศบาลต าบลพรรณา

นิคม 

 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.กจิกรรมรายงานผล  ด าเนินการ    
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหผู้ร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกขร์บัทราบ 

 

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

ภารกิจตามมิติ 3 
ภารกิจตามมิติ 3 การสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 

1.โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 

 

ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2..มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังาน

จา้ง 

 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 3..มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีอง เทศบาลต าบลพรรณานิคม 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติท่ี 4:  การเสริมสร้างและปรบัปรงุ

กลไกลในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ1 การพฒันากลไกการ

ตรวจสอบภายในองคก์ร 

 

1.โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561-

2564 

 
 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.กจิกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน  ด าเนินการ    
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

  ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 3..มาตรการตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลพรรณานิคม  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติท่ี 4:  การเสริมสร้างและปรบัปรงุ

กลไกลในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ  2 การสนับสนุนภาค

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ 

๑.กจิกรรมการรายงานผลการใชจ่้ายเงนิใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2..กจิกรรมการรายงานผลการใชจ่้ายเงนิใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 3.กจิกรรมการจดัหา 

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งจากตวัแทนชุมชน 

 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติท่ี 4:  การเสริมสร้างและปรบัปรงุ

กลไกลในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.กจิกรรมสง่เสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 

 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 (รอบ ๖ เดือน) 

ภารกิจตามมิติ  3 การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา ท้องถ่ิน 

 

มิติท่ี 4:  การเสริมสร้างและปรบัปรงุ

กลไกลในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ 4  

2.กจิกรรมการมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภาเทศบาล  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติท่ี 4:  การเสริมสร้างและปรบัปรงุ

กลไกลในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ 

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกิจตามมิติ 4เสริมพลงัการมีส่วน

ร่วมของชุมชน (Community)และบูรณา

การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑.กจิกรรมการตดิป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจรติ 

 

 ด าเนินการ    
 ไม่ไดด้ าเนินการ 
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