
หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ

เปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
มีกิจกรรมจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ

เพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของ

แผนดินอยางนอยปละ1ครั้ง

มีพิธีถวายสัตยปฏิญาณ 0 0 0 0 0 อปท.

2 เผยแพร ปลูกฝงและสงเสรมิให

ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหาร

และผูปฏิบัติงาน อยางตอเนื่อง

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
 - จํานวนครั้งท่ีมีการจัดบรรยายให

ความรู

มีการจัดบรรยายตาม

ประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

0 0 0 0 0 อปท.

ศพด.บาน

สมสนุก

4 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให

เด็กปฐมวัย ศพด.วัดรุงอรุณศิรสิวาง

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ
เด็กรอยละ 90 ไดรบัการปลูกฝงให

มีคุณธรรม จริยธรรม

เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค

0 0 0 0 0 ศูนยพัฒนา

เด็กวัดรุง

อรุณศริสิวาง

5 โครงการเสริมสรางคณุธรรมใหกับเด็ก

นักเรียน

ครั้ง 1 10000 10000 เด็กรอยละ 90 ไดรบัการปลูกฝงให

มีคุณธรรม จริยธรรม

มีการอบรมคุณธรรม

ใหกับเด็กนักเรียน

10000 10000 10000 10000 10000 อปท.
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ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

0 0 0 0 0เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยม

ที่พึงประสงค

เด็กรอยละ 90 ไดรบัการปลูกฝงให

มีคุณธรรม จริยธรรม

ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด

 สวนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ป   (พ.ศ. 2561-2565)

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธท่ี 1 ปรับความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

1กิจกรรมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให

เด็กปฐมวัย ศพด.บานสมสนุก

3



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ
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ผลลัพธที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(ลานบาท)

0 0 0ไมใช

งบประมาณ
รอยละ  100 ของผูเขารวมรับการ

ฝกอบรมรับทราบนโยบายการ

บริหารงานและมีจิตสํานึกปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

0 0ขาราชการบรรจุใหม/

ยายมาใหมมีจิตสํานึก

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต

0 0 อปท.

8 อบรมขาราชการบรรจุใหม/ยายมาใหม ครั้ง 1 อปท.

ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 95 ของเจาหนาที่ใน

หนวยงานไดรับการพัฒนาและ

ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ในหนวยงาน

ไดรบัการพัฒนาและ

ปฏิบัติงานตามกฎ 

ระเบียบ

0 0 07 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับใหเขารับ

การประชุมอบรม สัมมนา หรือศึกษา

ดวยตนเอง เพื่อใหปฏิบัติงานในหนาที่

ดวยความถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

เพื่อปองกันการทุจริตในหนาที่ราชการ

คน ทุกคน

0 0 0 0 0 อปท.6 สงเสริมในการใหขาวสารขอมูล และ

การรับทราบแผนการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คน ทุกคน ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 100 ของเจาหนาที่ใน

หนวยงาน ไดรับทราบแผนการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐและนําไปปฏิบัติ

เจาหนาที่ในหนวยงาน 

ไดรบัทราบแผนการ

ปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐและนําไปปฏิบัติ



หนวย
งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 กิจกรรมลงนามรับทราบและติดตาม

กํากับดูแลบุคลากรในสงักัด ใหถือ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการและยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและการปราบปรามทุจริต

คน (รอยละ) รอยละ

95

ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด 

ลงนามรับทราบเพื่อถือปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมและยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและการ

ปราบปรามทุจริต

บุคลากรในสังกัด ใหถือ

ปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการ

และยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและ

การปราบปรามทุจริต

0 0 0 0 0 อปท.

2 โครงการ/กิจกรรม การเขาวัดฟงธรรม 

และรวมกิจกรรมทางศาสนา ของ

เจาหนาที่เพื่อขัดเกลาจิตใจใหมีความ

ประพฤติด ีปฏิบัติดี และมีศลีธรรม

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ
-จํานวนการเขารวมกิจกรรมเขาวัด 

ฟงธรรม และการรวมกิจกรรมทาง

ศาสนาของเจาหนาที่

เจาหนาที่ไดรบัการขัด

เกลาจิตใจใหมีความ

ประพฤติด ีปฏิบัติดี 

และมีศลีธรรม

0 0 0 0 0 อปท.

3 การคัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม

ดีเดน  เพื่อเขารับการยกยองชมเชยเปน

ผูประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจรยิธรรมและเปนผูที่ทุมเท

ในการปฏิบัตงิาน

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
มีการคัดเลือกบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานทางคณุธรรมและ

จริยธรรมดีเดน จํานวนปละ 2 ครั้ง

ผูประพฤตปิฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคณุธรรม

และจรยิธรรมและเปน

ผูที่ทุมเทในการ

ปฏิบัติงานไดรับการยก

ยองชมเชย

0 0 0 0 0 อปท.
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แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

ปงบประมาณ  2565      

(ลานบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรในองคกร

กิจกรรม 1 10,000 10,000 รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร

ทั้งหมด

ผูเขารับการฝกอบรม 

สมารถใชหลักคุณธรรม 

จริยธรรม หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

ความรู ประสบการณที่

ไดมาประยุกตใชเพื่อให

เกิดความโปรงใสและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.สมสนุก

5 โครงการสรางเสริมความรู

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครั้ง 1 10000 10000 การจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ใหแกคณะกรรมการศนูยฯ   ปละ   

 1 ครั้ง

กระบวนการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

10000 10000 10000 10000 10000 อบต.สมสนุก

6 โครงการอบรมศีลธรรมวันเขาพรรษา คร้ัง 1 10000 10000 การจัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมในวัน

เขาพรรษา  ปละ 1 ครั้ง

มีการจัดอบรมศลีธรรม

วันเขาพรรษา

10000 10000 10000 10000 10000 อบต.สมสนุก
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1.ยกระดับจิตสํานึกใน

การรักษาประโยชน

สาธารณะ

2.ปลุกจิตสํานึกยึดมั่น

หลักคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริต

2 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม ครั้ง 1 20000 20000 1.ยกระดับจิตสํานึกใน

การรักษาประโยชน

สาธารณะ

20000 20000 20000 20000 20000 อบต.สมสนุก

2.ปลุกจิตสํานึกยึดมั่น

หลักคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริต

3 โครงการฝกอบรมและพัฒนาประชาชน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้ง 1 20000 20000 1.ยกระดับจิตสํานึกใน

การรักษาประโยชน

สาธารณะ

20000 20000 20000 20000 20000 อบต.สมสนุก

2.ปลุกจิตสํานึกยึดมั่น

หลักคุณธรรม และ

ตอตานการทุจริต
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0 0 อบต.สมสนุกรอยละ 80 ของเจาหนาที่ในสังกัด  

ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม

0 0 0

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ไมนอยกวา 80 คน

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 

ไมนอยกวา 80 คน

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

1 กิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่ในสังกัด 

เขารวมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่

เกี่ยวกับการสงเสรมิการดําเนินชีวิตและ

การพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก

คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล

ครั้ง 2 ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

กลยุทธท่ี 3 ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”





หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 พัฒนาและเสริมสรางความรูเครือขาย

ภาคประชาชน

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
รอยละ 80 ของจํานวนเครือขาย

ทั้งหมดที่ไดรับการพัฒนา

เครือขายภาคประชาชน

ไดรบัการพัฒนาความรู

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

ชองทาง

3 โครงการเสริมสรางประชาชนดาน

การเมืองการปกครอง

ครั้ง 1 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมเสรมิสรางความรู

ประชาชนดานการเมืองการปกครอง 

 ปละ   1    ครั้ง

การมีสวนรวมของ

ประชาชนเพ่ือความ

โปรงใส

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.สมสนุก

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 

ประชาคมตําบล

ครั้ง 1 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชน ปละ 1 ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.สมสนุก

5 โครงการพัฒนาเสริมสรางผูนําชุมชน 

ประชาคมหมูบาน/ตําบล

ครั้ง 1 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การจัดกิจกรรมการพัฒนาเสริมสราง

ผูนําชุมชน ประชาคมตําบล   ปละ  

1  ครั้ง

ประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.สมสนุก

27

ยุทธศาสตรท่ี 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต”

กลยุทธท่ี 4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

2 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริตโดยสามารถแจง

เบาะแสหรือรองเรียนโดยมีเจาหนาที่รับ

เรื่องรองทุกขไดทุกวันในเวลาราชการ

5 0จํานวนชองทางที่ประชาชนสามารถ

รองเรียนรองทุกขได

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

ประชาชนมีสวนรวมใน

การปองกันการทุจริต

0 0 0 0 อบต.สมสนุกไมใช

งบประมาณ



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย

เนนหนักของกระทรวงมหาดไทย

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
จัดกิจกรรมการเผยแพรการปองกัน

การทุจริต จํานวน ปละ 1 ครั้ง

มีชองทางการเผยแพร

ประชาสัมพันธให

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ดานการปราบปราม

การทุจริต

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

3 กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

มาตรฐานทางคณุธรรม จริยธรรมของ

พนักงานสวนตาํบล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง

ครั้ง 1 ไมใช

งบประมาณ
มีการจัดทําประกาศ พนักงานสวนตําบล ลุก

จางประจํา และ

พนักงานจางมีคุณธรรม

และจรยิธรรมในการ

ใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก
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0 อบต.สมสนุก1 อบต.สมสนุกเปนองคกร

โปรงใส ตรวจสอบได

0 0 0ไมใช

งบประมาณ
มีการจัดทําคูมือขั้นตอนการ

ดําเนินงาน

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)ผลลัพธ

0

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด

2 การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ครั้ง

ยุทธศาสตรท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนา นวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

โครงการ ไมใช

งบประมาณ

2 การจัดวางระบบควบคุมภายในอบต.สม

สนุก

กิจกรรม 1 ไมใช มีการควบคุมภายในแตละกองอยาง1

 ครั้ง/ป

ลดความผิดพลาด การ

รั่วไหล สิ้นเปลือง การ

ทุจริต

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

3 การบริหารจัดการความเส่ียงภายใน

องคกร

กิจกรรม 1 ไมใช มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแต

ละกองอยางนอย 1 ครั้ง/ป

ความเส่ียงที่มี

ผลกระทบดานลบลดลง

0 0 0 0 0 อบต.สมสนุก

หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

มีการตรวจสอบการเงนิ

ของ อปท.

อยางนอย 1 ครั้ง/ป

29

ไมใช

งบประมาณ
1 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และ

การพัสดุองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประจําปงบประมาณ อยางนอยปละครั้ง

ครั้ง อยาง

นอยปละ

 1 ครั้ง

0

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

0 หนวย

ตรวจสอบ

ภายในของ

หนวยงาน

การตรวจสอบการเงนิของ อปท.    

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

0 0 0 0 อปท.

การตรวจสอบดานการเงินบัญชี และ

ดานการปฏิบัติตามขอกําหนด 

จํานวน ปละ 1 ครั้ง

มีการตรวจสอบดาน

การเงนิบัญชี และดาน

การปฏิบัติตาม

ขอกําหนด

0 0 0

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”

กลยุทธท่ี 2 สรางกลไกการปองกันเพื่อยับย้ังการทุจริต

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

01 กิจกรรมตรวจสอบภายในอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

ทบทวนคูมือการดําเนินงาน

ใหทันกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทางขั้นตอน

วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, คําสั่ง, 

กฎระเบียบที่พบวามีความเส่ียงในการ

ทุจริตและทําใหเขาใจงาย

กิจกรรม 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐

30

ไมใช

งบประมาณ
ชองทางการรองเรียน 

รองทุกข ทําไดสะดวก

ยิ่งข้ึน

0 อปท.

2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย เว็บไซดอบต.ไดรบัการพัฒนาให

ทันสมัยเสมอ

อบต.สมสนุก

มีการ ทบทวนคูมือการดําเนินงาน ป

ละ 1 ครั้ง

สวนราชการเปนองคกร

โปรงใส

0 0

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

0 01 คูมือ 1 ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

กลยุทธท่ี 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปญหาการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”



หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

ชองทาง

หนวย

งาน

รับผิด

หนวยนับ ปริมาณงาน บูรณาการ งบปกติ รวม 2561 2562 2563 2564 2565 ชอบ

ชองทาง

2 คัดเลือกผูแทนชุมชนในการรวมเปน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางของอบต.

สมสนุก

กิจกรรม 1 ไมใช

งบประมาณ
การมีสวนรวมของประชาชนในการ

รวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

ความโปรงใสและ

ตรวจสอบไดในการ

จัดซื้อจัดจางโครงการ

ตาง ๆ

0 0 0 0 อบต.สมสนุก

31

0 อบต.สมสนุกมีกลไกหรือชองทางการรบัเรื่อง

รองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากประชาชนและทุกภาคสวน 

อยางนอย 5 ชองทาง

เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานปองกันการ

ทุจริต

0 0 0 01 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

โดยเสรมิสรางกลไกหรือชองทางการรับ

เรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากประชาชนและทุกภาคสวน

5 ไมใช

งบประมาณ

0 อปท.

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท)

ตัวชี้วัด ผลลัพธ

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

มีชองทางสื่อสารใหประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารดานการทุจริต อยาง

นอย 5 ชองทาง

0 0 0 01 การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตให

ประชาชนทราบ

5

แผนการดําเนินงานและใชจายงบประมาณ

(บาท)

กลยุทธท่ี 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในสังคม

ไมใช

งบประมาณ

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมายดําเนนิงาน

      ปงบประมาณ  2565     

   (บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ

ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารรวดเรว็ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 4 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”

กลยุทธท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต

ยุทธศาสตรท่ี 5 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเนนเชิงรุก”


