
 
 
 
 
 

 

 

 
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต 
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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
เรื่อง   ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

................................................................. 

 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวย       

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยใหหนวยงาน
ภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ซึ่งกลไก
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตามยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประกอบดวย 3 ระดับ คือ (1) คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) เปนกลไกระดับนโยบาย (2)       
ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนกลไกประสานการขับเคลื่อนในภาพรวมของประเทศ       
และ (3) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงเปนกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติการระดับกระทรวง 
โดยมี ศปท.จังหวัด เปนกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคและทองถิ่น 

ดังนั ้น เพื ่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลว และเปนไปตามแนวนโยบายของ       
ศูนยปฏิบ ัต ิการตอต านการทุจร ิตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) องคการบริหารส วนตำบลรอบเม ือง                   
ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5          
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคการบริหาร
สวนตำบลรอบเมืองและเปนเคร ื ่องมือในการบริหารองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงประกาศ                 
ใชแผนปฏิบัติการดังกลาว 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 
(นายนัฐพล เดชสุภา) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
 
 
 
 



คำนำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 ไดเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติว าดวย           
การปองกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
มาตรการตามยุทศาสตรชาติฯ ไปสู การปฏิบัติกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย              
พลเอกอนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ำใหทุกหนวยงาน     
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมาย และใหนำมาตรการการปองกัน
และปรามปรามการทุจริตมาเปนโครงการที่มีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน 
พ.ศ. 2560 การดำเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559           
โดยไดนำยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 2 (พ.ศ.2556-2560) คำสั่ง       
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื ่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางการดำเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติ         
เปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี      
“จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด” และ“องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เพื ่อใหการปฏิบ ัต ิเป นไปตามมติคณะรัฐมนตรีด ังกลาว และเปนไปตามแนวนโยบายของ              
ศูนย ปฏ ิบ ัต ิการตอต านการทุจร ิตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) องค การบร ิหารส วนตำบลรอบเม ือง                      
ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5            
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนงานตาง ๆ รวมถึงขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ทุกระดับไดนำแนวทางและมาตรการ
ดังกลาวไปสูการปฏิบัติงานตอไป 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
1 ตุลาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 1 
บทนำ 

 
การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสำคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริต เพราะเปนการดับ

ปญหาที ่สาเหตุ ซึ ่งหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดขึ ้นก็จะสรางปญหาความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติ            
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันที่ใชอยู เปนฉบับที่ 3 เริ ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุ งสู การเปนประเทศที่มีมาตรฐาน        
ทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือ       
จากฝายการเมือง หนวยงานขอรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของของชาติและประชาชน
เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู   
การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากที ่เปนอยู ในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที ่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตร           
การดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ        

ซึ่งปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 7,853 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น(2559); ขอมูลจำนวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น. คนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560, จากhttp://www.dla.go.th/work/abt/) ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานรัฐภายในโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจ   
การปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน      
ของประชาชนในทองถิ่นถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่งทั้งประเทศ หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปราศจากการทุจริตนำเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนอยางแทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนดและตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่น ประกอบกับในปงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงาน ป.ป.ช. ยังไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ     
เรื่อง การสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต กับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหาร
สวนตำบลแหงประเทศไทย เพื่อใหสมาคมดังกลาวทำหนาที่สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง    
อ่ืน ๆ ใหจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอไป 



1.1) หลักการและเหตุผล 
       ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ 

       องคการบร ิหารส วนตำบลรอบเม ือง เป นหน วยงานราชการในส ังก ัดกรมส งเสริม                 
การปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกขบำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชนการอำนวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่
ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที ่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย         
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา ไดใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดเนนย้ำใหทุกหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ ขอกฎหมายและใหนำมาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาเปนโครงการที ่มีประโยชนตอประชาชน และมอบเปนของขวัญปใหมใหแกประชาชน         
พ.ศ. 2560 การดำเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2559            
โดยไดนำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คำสั่ง    
คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา    
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเปนกรอบและแนวทางดำเนินการ โดยไดแปลงไปสูการปฏิบัติ    
เปนพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ไดแก การสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน และสนับสนุนใหมี     
“จังหวัดใสสะอาด”“อำเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือเปนมาตรฐาน
แนวทางปฏ ิบ ัต ิ  และค าน ิยมสำหร ับข าราชการและบ ุคลากรขององค กรให ย ึดถ ือ และปฏ ิบ ัต ิควบคู                           
กับกฎระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นที่จะนำหนวยงานใหดำเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ ดังกลาว จึงกำหนดแนวทางให     
สวนราชการในองคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองถือปฏิบัติและการดำเนินการ ดังน้ี 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดำเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดำรงธรรม 

5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 
 
 
 



1.2) วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
       1. เพื ่อใหองคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน

มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
       2. เพื่อสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองปฏิบัติราชการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
       3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

       4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 

       5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง 

1.3) เปาหมาย 
       1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจำขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองตลอดจน

ประชาชนมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย 
       2. องคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจาที่ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว 
โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเย่ียงอยาง 

       3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

       4. องคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 

       5. องคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที ่ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1.4) ประโยชนของการจัดทำแผน 
       1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองขาราชการและเจาหนาที่

ขององคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองมีจิตสำสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงาน
ดวยความโปรงใส 

       2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลรอบเมือง 

       3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

       4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
       5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
       6. องคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนใน

การปองกันการทุจริต 
 
 
 



สวนท่ี 2 
แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 

 
2.1) กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติปองกันการทุจริต  
       ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพิจารณากำหนดใหมีกรอบการจัดทำ “แผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต” สำหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำไปปฏิบัติประกอบดวย 4 มิติ ดังน้ี 
       มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
       มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
       มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
       มิติที ่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร-

ปกครองสวนทองถิ่น 
มีรายละเอียดดังน้ี 
       มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย 
                 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝาย

บริหารขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
  1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่

ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
  1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
       1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน      

ใน ๓ ลักษณะ ดังน้ี 
  1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
  1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
  1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
       1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน ใน ๓ ลักษณะ ดังน้ี 

  1.3.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
  1.3.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
  1.3.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

       มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทจุริต ประกอบดวย 
       2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
       ๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ไดแก 

  2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้ง
ในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

  2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการ
ใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด 



  2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

      2.3 มาตรการการใชดุลยพนิิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบรหิาร 
กิจการบานเมืองที่ดี โดยดำเนินการใหมีกิจการ ดังน้ี 

  2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมขิั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      2.4 การเชิดชเูกียรติแกหนวยงาน/บคุคลในการดำเนนิกิจการ การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ ในลักษณะดังตอไปน้ี 

  2.4.1 มีความซื่อสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2.4.2 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
  2.4.3 ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

      2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
  2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการ

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
  2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ไดดำเนินการ

ตามอำนาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
      มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประกอบดวย 

      3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน โดย 

  3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 

  3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุการคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได 

  3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

      3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื ่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชนโดย 

  3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ 
ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

  3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 



  3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รอง
ทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

      3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดย 

  3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 

  3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
  3.3.3 ดำเนินการใหประชาชนมีส วนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
      มิติที่4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร-

ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
      4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกำหนด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการใหมี 
  4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำ

แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กำกับดูแล 

      ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร 
ราชการตามชองทางที่สามารถดำเนินการได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการใหมี 

  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

  4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีส วนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณการรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
      ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน ประกอบดวย 

  4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว 

  4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

      4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการทุจริต ประกอบดวย 

  4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

2.2 ยุทธศาสตรและกรอบมิติแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ขององคการบริหารสวนตำบล
รอบเมือง 

      จากยุทธศาสตรชาติวาดวยปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
จำนวน 6 ยุทธศาสตร และกรอบมิติการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต” สำหรับใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นนำไปปฏิบัติประกอบดวย 4 มิติ ประกอบกับองคการบริหารสวนตำบลรอบเมืองไดจัดทำแผนปองกัน



ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) เพื ่อใชเปนแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป พ.ศ.2565 ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติที่ 1 สรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากร

ทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทจุริต” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร 

๒.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณไีดทราบ หรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ 
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปน
การอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบรหิารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 



ยุทธศาสตรที่ ๔ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
มิติ ภารกิจตามมิติ 

มิติที่ 4 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของ 
ภาคประชาชน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดำเนินการได 
4.3 การสงเสริมบทบาทตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.4 เสรมิพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่ 3 

รายละเอียดแผนปองกันปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
บัญชีสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร ภารกิจตามมิติ 
จำนวนโครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

มิติที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต   
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
เมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 60,000.00 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 1 250,000.00 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 1 20,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต   
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 4 0.00 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 3 0.00 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 1 0.00 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 

1 0.00 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 1 0.00 
ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนากลไกและกระบวนการการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน   
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

5 50,000.00 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรบั และตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 5 20,000.00 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 0.00 

 



 

ยุทธศาสตร ภารกิจตามมิติ 
จำนวนโครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 2 0.00 
4.2 การสนับสนนุใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

1 0.00 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 1 300,000.00 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

1 100,000.00 

 รวมทั้งสิ้น 29 800,000.00 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 0.00

2 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

2 0.00

3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00

4 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 0.00

5 กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 3 0.00

6 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 0.00

7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ 3 0.00

8 กิจกรรมจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 3 0.00

9 โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 3 20,000.00

10 โครงการ อบต.สัญจร 3 50,000.00

11 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 0.00

12 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2 0.00

13 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 3 0.00

14 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2 0.00

15 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

16 กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 0.00

17 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00

18 กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00

19 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2 0.00

20 กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล 3 0.00

21 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 3 0.00

22 กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00

23 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00

24 กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00

25 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 300,000.00

26 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 100,000.00

27 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 60,000.00

28 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 250,000.00

29 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน 1 20,000.00

รวมทั้งสิ้น 800,000.00 16 4 5 4



** ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน กฤดา โพธิ์แก้ว

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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