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มิติท่ี  1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังฝ่ายข้าราชการ ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน  และฝ่ายประจ าชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

1.1. การสร้างจิตส านึก 1.1.1. (1)โครงการพัฒนา  -  -  -   -  -ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และความตระหนักแก่ คุณธรรมจริยธรรม และลูกจ้างประจ าเข้าใจ 70 70 70 70
บุคลากรท้ังข้าราชการ หลักธรรมอย่างแท้จริง
การเมืองฝ่ายบริหาร และน ามาประยุกต์ใช้
ข้าราชการฝ่าย กับชีวิตประจ าวัน
สภาท้องถ่ิน และการท างาน
และฝ่ายประจ าของ
อปท. 1.1.2 โครงการส่งเสริม  -  -  -  -

คุณธรรมจริยธรรมใกนการ
ป้องกันการทุจริต
1.1.2.(1)  มาตรการส่งเสริม  -  -  -  -  -ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การปฏิบัติงานตาม เทศบาล ข้าราชการส่วน 80 80 80 80
ประมวลจริยธรรม ท้องถ่ินและลูกจ้าง

ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังฝ่ายข้าราชการ ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน  และฝ่ายประจ าชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

1.1.2 (2) มาตรการ  -  -  -  -  -จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เสริมองค์ความรู้ด้าน ท่ีน ามาเผยแพร่ 75 75 75 75
การต่อต้านการทุจริต

1.1.3 (1) กิจกรรมให้  -  -  -  -  -มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 80 80 80 80
ทับซ้อนให้กับข้าราชการ และการปฏิบัติงานไม่ยุ่งกับ
ส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1.3 (2) มาตรการจัดท า  -  -  -  -  -มีการจัดท าคู่มือ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  ผลประโยชน์ทับซ้อน 80 80 80 80

1.1.3 (3) มาตรการ  -  -  -  -  -มีการประชุมหรือสัมมนา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี เพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ 80 80 80 80
เข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ีน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

1.2. การสร้างจิตส านึก 1.2.1(1) โครงการส่งเสริม  -  -  -  - เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และความตระหนัก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและ 80 80 80 80
ในการต่อต้านการ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
ทุจริต แหล่งท่องเท่ียว  พัฒนาและ

และปรับภูมิทัศน์ในชุมชน

1.2.2 (2) โครงการปลูก  -  -  -  -  -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็น ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ต้นไม้   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความส าคัญของทรัพยากร 80 85 85 85
ลดภาวะโลกร้อนพ้ืนท่ี ธรรมชาติ
เทศบาล  -เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ 

ส่ิงแวดล้อมท่ีดี  ลดภาวะ
โลกร้อน
 

1.2.3 (3)โครงการสร้าง  -  -  -  -  -มีรายได้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
อาชีพ  สร้างรายได้  -ลดรายจ่าย 80 80 80 80

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ีน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

1.3.  การสร้างจิตส านึก   1.3 (1) โครงการพา  -  -  -  -   -เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และความตระหนักแก่ น้องท่องธรรมะ ด้านอารมณ์ สังคม 80 80 80 80
เด็กและเยาวชน สติปัญญา

1.3. (2)โครงการสร้าง  -  -  -  -  -เด็กนักเรียนได้รับการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ ปลูกฝังให้มีคุณธรรม 80 80 80 80
เด็กและเยาวชนเทศบาล จริยธรรม  ความซ่ือสัตย์
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม สุจริต

 -เด็กนักเรียนเติบโตเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะ
รู้จักการแบ่งปัน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
1.1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังฝ่ายข้าราชการ ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน  และฝ่ายประจ าชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

1.3.3 (1) กิจกรรม  -  -  -  -  -จ านวนเดืกเข้าร่วม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ร้องเพลงชาติไทยและ โครงการ 80 80 80 80
กิจกรรมหน้าเสาธง  -จ านวนกิจกรรมท่ี

ด าเนินการ

1.3.3 (2) กิจกรรมการ  -  -  -  -  -จ านวนเด็กเข้าร่วม  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เก็บออมเงิน โครงการ 80 80 85 85

 -จากสถิติการฝากเงิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองเพ่ือป้องกันการทุจริต

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.1.  แสดงเจตจ านง 2.1.1(1)กิจกรรมประกาศ  -  -  -  -  -การบริหาราชการมี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทางการเมืองในการ เจตจ านงต่อต้านการทุจริต ความโปร่งใส 80 80 80 80
ป้องกันการทุจริต ของผู้บริหารเทศบาล  -ลดข้อร้องเรียนการ

ต าบลบ้านด่านโขงเจียม ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลบ้านด่านโขงเจียม

2.2 . มาตรการสร้าง 2.2.1 (2) มาตรการ  -  -  -  -  -ประชาชนได้รับความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความโปร่งใสในการ ออกค าส่ังนายกเทศมนตรี สะดวกการบริการ 85 85 80 85
ปฏิบัติราชการ ปลัดเทศบาลและ  -ลดการผูกขาดอ านาจ

หัวหน้าส่วนราชการ ของเจ้าหน้าท่ี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.2.2. (1)กิจกรรมพัฒนา  -  -  -  -  -ประชาชนได้รับทราบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
แผนและกระบวนการ ข้อมูลในการบริหารงาน 80 85 85 85
จัดหาพัสดุ ด้วยความโปร่งใส

มีประสิทธิภาพ

2.2.3 (1) กิจกรรมการใช้  -  -  -  -  -ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บัตรคิวในการติดต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 80 85 85 90
ราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงปบระมาณ
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.3. มาตรการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.3.1 มีการจัดท า 2.3.1 (1) กิจกรรมการ  -  -  -  - การปฏิบัติงานมีความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
แผนภูมิ  ข้ันตอนและ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบาย 80 80 80 80
ระยะเวลาการด าเนินการ การปฏิบัติราชการ
เก่ียวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียด 2.3.1 (2)โครงการลด  -  -  -  -  -การปฏิบัติงานมีความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ ข้ันตอนและระยะเวลา คล่องตัว 80 80 82 85
ข้ันตอนเปิดเผย  ณ การปฏิบัติราชการ  -การบริการประชาชน
ท่ีท าการ  และในระบบ มีประสิทธิภาพ
เครือข่ายสารสนเทศ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.3. มาตรการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.3.2. มีการกระจาย 2.3.2. (1)มาตรการการ  -  -  -  -  -การปฏิบัติงานมีความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
อ านาจการตัดสินใจ มอบอ านาจ  อนุมัติ คล่องตัว 85 85 85 90
การส่ัง  การอนุญาต อนุญาต  ส่ังการ  -การบริการประชาชน
อนุมัติ  การปฏิบัติ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ
ราชการแทนหรือ ราชการ
ด าเนินการอ่ืนใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์กร 2.3.2 (2) มาตรการ  -  -  -  -  -การปฏิบัติงานมีความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มอบอ านาจนายกเทศมนตรี คล่องตัว 85 85 85 90

หัวหน้าส่วนราชการ  -การบริการประชาชน
มีประสิทธิภาพ

2.3.2 (3)มอบอ านาจ  -  -  -  -  -การปฏิบัติงานมีความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม คล่องตัว 85 85 85 90
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  -การบริการประชาชน
พ.ศ.2522 มีประสิทธิภาพ

งปบระมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ  และอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.3.2 (4) มาตรการ  -  -  -  -  -การปฏิบัติงานมีความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ออกค าส่ังของ คล่องตัว 80 85 85 85
นายกเทศมนตรี  -การให้บริการประชาชน
ปลัดเทศบาล  และหัวหน้า คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ
ส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการด าเนินกิจกร  ประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.4.1. มีความซ่ือสัตย์ 2.4.1 (1) ยกย่องเชิดชู  -  -  -  -  -เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีใน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สุจริต  มีจริยธรรม เกียรติหน่วยงาน/บุคคล การปฏิบัติกิจกรรม 80 80 80 85
คุณธรรม ให้เป็นท่ีประจักษ์ สาธารณะ

2.4.1 (2) กิจกรรมมอบ  -  -  -  -  -เป็นต้นแบบท่ีดีด้านการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประกาศเกียรติคุณแก่ บ าเพ็ญประโยชน์ 80 80 80 85
สตรีดีเด่น สาธารณท้องถ่ิน

2.4.2 ให้ความ 2.4.2. (1)กิจกรรมมอบ  -  -  -  -  -เป็นต้นแบบท่ีดีด้านการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ช่วยเหลือกิจกรรม ประกาศเกียรติคุณแก่ บ าเพ็ญประโยชน์ 85 85 90 90
สาธารณะของท้องถ่ิน คณะกรรมการชุมชน สาธารณท้องถ่ิน

2.4.3 (1)โครงการสร้าง  -มีรายได้  ลดรายจ่าย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
อาชีพ  สร้างรายได้ตาม ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 80 80 80 85
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.5. มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบการทุจริต

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.5.1.  มาตรการ 2.5.1 (1)มาตรการจัดท า  -  -  -  -  -การปฏิบัติราชการมี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
จัดการกรณีได้ทราบ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ความซ่ือสัตย์ สุจริต 80 85 85 85
หรือรับแจ้งตรวจสอบ ไม่เลือกปฏิบัติ
การทุจริต

2.5.2 มีการให้ 2.5.2 (1) กิจกรรมให้  -  -  -  -   -มีความโปร่งใส  ป้องกัน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความร่วมมือกับ ความร่วมมือกับ การทุจริต  ตามหลักการ 80 80 85 90
หน่วยงานราชการ หน่วยตรวจสอบได้ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
จังหวัด  อ าเภอท่ีได้ ด าเนินการตามอ านาจ
ด าเนินการตาม หน้าท่ี  เพ่ือควบคุมดูแล
อ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ การปฏิบัติราชการเทศบาล
ตรวจสอบ  ควบคุม ต าบลบ้านด่านโขงเจียม
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อปท.

งบประมาณ เป้าหมายปีงปบระมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี



157

มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.5. มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบการทุจริต

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.5.2 (2) มาตรการให้  -  -  -  -  -มีความโปร่งใส  ป้องกัน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความร่วมมือกับ การทุจริตตามหลักการ 80 85 85 90
หน่วยงานตรวจสอบท้ัง บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ภาครัฐและองค์กรอิสระ

2.5.3. ด าเนินการให้ 2.5.3 (1) มาตรการ  -  -  -  -  -เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ด าเนินการเก่ียวกับ 80 80 80 80
ด าเนินการให้เป็นไป เร่ืองร้องเรียน เร่ืองร้องเรียนด าเนินการ
ตามกฎหมาย  กรณี ของเทศบาลต าบลบ้านด่าน
มีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา โขงเจียม  โดยปฏิบัติตาม
บุคคลในองค์กร ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
ปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับกฎหมาย
ท่ีปฏิบัติราชการตาม ระเบียบ  หลักเกณฑ์ท่ี
อ านาจหน้าท่ี เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง
โดยมิชอบ

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.5. มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบการทุจริต

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

2.5.2 (2) มาตรการ  -  -  -  - ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ด าเนินการเก่ียวกับ ของเจ้าหน้าท่ีท่ีมี 75 80 80 80
เร่ืองร้องเรียนกรณีมีบุคคล พฤติกรรมและประพฤติ
ภายนอกหรือประชาชน มิชอบ
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลบ้านด่าน
โขงเจียมว่าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1.  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยการแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี อปท.ได้ทุกข้ันตอน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

3.1.1 จัดให้มี 3.1.1. (1) กิจกรรมออก  -  -  -  -   -ประชาชนผู้มารับ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล บริการ 80 80 80 80
กฎหมายว่าด้วย ข่าวสารราชการเทศบาล  -ร้อยละความพึงพอใจ
ข้อมูลข่าวสารของ ต าบลบ้านด่านโขงเจียม ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ราชการ

3.1.2. การเผยแพร่ 3.1.2 (1) มาตรการการจัด  -  -  -  -  -จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ ให้มีช่องทางท่ีประชาชน เผยแพร่ 80 85 87 90
การบริหารงานบุคคล เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
บริหารงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านด่าน
การเงิน  การจัดหา โขงเจียม
พัสดุ  การค านวณ
ราคากลาง
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1.  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยการแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี อปท.ได้ทุกข้ันตอน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

หลักเกณฑ์  วิธีการท่ี
กฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดให้
อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้

3.1.2 (2) กิจกรรมการ  -  -  -  -  -จ านวนข้อมูลท่ีน ามา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เผยแพร่ 80 80 80 80
เว๊บไซด์เทศบาล  และเร่ือง
ร้องเรียนเร่ืองการเงิน
การคลัง

3.1.3 (1)มีการปิดประกาศ  -  -  -  -  -ประชาชนได้รับทราบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของ 75 80 80 80

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายของปีงงบประมาณ
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1.  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยการแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี อปท.ได้ทุกข้ันตอน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ราชการ  ลดทุจริต  
ท่ีเป็นประโยชน์กับการมี โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน

3.1.3 (1) โครงการ  -  -  -  -  -จ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ส่ือประชาสัมพันธ์  -จ านวนข่องทางท่ี 80 80 80 80

เผยแพร่
 -จ านวนผู้รับบริการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับ  และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

3.2.1. ด าเนินการให้ 3.2.1.(1) โครงการจัดท า 10,000 10,000 10,000 10,000  -ได้รับทราบถึงปัญหา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาคมแผนชุมชน ความต้องการของประชาชน 85 90 90 90
ในการจัดท า  -ประชาชนได้แสดง
แผนพัฒนา ความคิดเห็น  และร่วมแก้ไข
การจัดท างบประมาณ ปัญหาของชุมชน

3.2.1 (2) การด าเนินงาน  -  -  -  -  -มีสถิติเร่ืองร้องทุกข์/ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนประจ าสัปดาห์ 85 90 90 90
ร้องเรียนเทศบาลต าบล  / ประจ าเดือน ท าให้
บ้านด่านโขงเจียม ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคม
และการอยู่ร่วมกัน

3.2.1.(3) การจัดต้ังศูนย์  -  -  -  -  -มีการบริการประชาชน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ด ารงธรรมอ าเภอโขงเจียม ด้านการร้องทุกข์/ 80 80 80 85

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับ  และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

ร้องเรียนครบทุกภารกิจ
 -การบริการรวดเร็ว
สะดวก
 -ลดระยะเวลาการ
บริการ
 -ปัญหาประชาชนได้รับการ
แก้ไข

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

3.3.1. ด าเนินการให้ 3.3.1. (1)มาตรการแต่งต้ัง  -  -  -  -  -เทศบาลต าบลบ้านด่าน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม คณะกรรมการสนับสนุน โขงเจียมมีคณะกรรมการ 80 85 85 85
ในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนา สนับสนุนการจัดท า
การจัดท างบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านด่าน แผนพัฒนาเทศบาล

โขงเจียม เพ่ือเป็นองค์กรในการ
ยกร่างหรือจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาล  
หรือร่างการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลฯตาม
ความต้องการของประชาชน
ด้วยความถูกต้อง  สุจริต
และให้ความส าคัญต่อการ
ต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

3.3.1 (2) การประชุม 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาคมแผนพัฒนา สามารถเข้าใจ 80 80 80 80
สามปี การบริหารงานแบบการ

มีส่วนร่วม  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจาย
อ านาจ  เป็นการสร้าง
ทัศคติท่ีดีของประชาชน
และหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน

3.3.1. (3) โครงการ  -  -  -  -  -มีสถิติประชาชนทุกชุมชน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เทศบาลเคล่ือนท่ี ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลได้ร่วม 80 80 80 80

การบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว  ประหยัด  และได้
ทราบนโยบายเทศบาล

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

3.3.2. ด าเนินการให้ 3.3.2. (1)มาตรการแต่งต้ัง  -  -  -  - 1 ภาประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม ในการด าเนินงานและ 80 80 85 85
จัดหาพัสดุ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบการท างาน

งานจ้าง ของเทศบาลต าบลบ้านด่าน
โขงเจียม
2 ภาคประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธิ  หน้าท่ี  บทบาทใน
การมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินการงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3.3.3. ด าเนินการให้ 3.3.3. (1) มาตรการ  -  -  -  -  -เป็นการเปิดโอกาสให้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบโดย ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร 80 80 80 85
ตรวจสอบและ คณะกรรมการประเมินผล หรือโครงการท่ีมีผลกระทบ
ประเมินผลการ การปฏิบัติราชการตาม ต่อความเป็นอยู่ของ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชาชน
บริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ เป้าหมายปีงปบระมาณ
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรัปบรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.1. มีการจัดวางระบบการและรายงานควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

4.1.1. ส่งเสริมให้ 4.1.1. (1) โครงการจัดท า  -  -  -  -  -บุคลากรมีความรู้ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม แผนการตรวจสอบภายใน ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 80 85 85 85
ตรวจสอบ  ก ากับดูแล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล สูงสุด
เก่ียวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง  โอน  ย้าย 4.1.1. (2)โครงการจัดท า  -  -  -  -  -ลดโอกาสความผิดพลาด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ข้าราชการ  พนักงาน รายงานการควบคุม ป้องกันความเส่ียงต่อ 80 80 85 85
และลูกจ้าง ภายใน การปฏิบัติงาน

 -เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและประชาชน
โดยรวม

4.1.2. มีการติดตาม 4.1.2. (1) กิจกรรมติดตาม  -  -  -  - มีการรายงานการประเมิน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การประเมินระบบ ประเมินผลการควบคุม ตามมาตรฐานข้อ  6 ท่ีเสร็จ 80 85 85 85
การควบคุมภายใน ภายใน ตามก าหนดเวลา
โดยก าหนดให้มีการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรัปบรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.1. มีการจัดวางระบบการและรายงานควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

จัดท าแผนปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง
และรายงานผลการ
ติดตามตาม
แผนปรัปปรุงการ
ควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล

4.1.2 (2) มาตรการ  -  -  -  - มีส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ติดตาม  ประเมินผล มีการน าแผนการปรับปรุง 80 80 80 80
ระบบการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

ไปด าเนินการบริหาร
ความเส่ียง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงปบระมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรัปบรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

4.2.1 ส่งเสริมให้ 4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม  -  -  -  - ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ  ก ากับดูแล 80 80 80 80
ตรวจสอบ  ก ากับดูแล ตรวจสอบ  ก ากับดูแล การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ
เก่ียวกับการบรรจุ เก่ียวกับการบรรจุ  แต่งต้ัง โอนย้านของเทศบาลต าบล
แต่งต้ัง  โอน  ย้าย โยกย้าย บ้านด่านโขงเจียมมี
ข้าราชการ  พนักงาน แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
เทศบาลและลูกจ้าง สามารถอธิบายผลท่ี

เกิดข้ึนได้

4.2.2.ส่งเสริมให้ 4.2.2. (1)กิจกรรมการ  -  -  -  - ประชาชนมีส่วนร่วม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบ  และได้รับ 80 80 80 80
ตรวจสอบ  ก ากับดุแล ให้ประชาชนทราบ ข้อมูลการรับ/จ่ายเงินของ
การบริหารงบประมาณ เทศบาลต าบลบ้านด่าน
การรับ  การจ่ายเงิน โขงเจียม  ท าให้เกิด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรัปบรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบปฏิบัติงานหรือบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ
ราชการ

4.2.3. ส่งเสริมให้ 4.2.3 (1) กิจกรรมจัดหา  -  -  -  -  การจัดซ้ือจัดจ้างของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาชนมีส่วนร่วม คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เทศบาลต าบลบ้านด่าน 80 80 80 80
ตรวจสอบ  ก ากับ จากตัวแทนชุมชน โขงเจียมมึความโปร่งใส
ดุแลการจัดหาพัสดุ โดยมีตัวแทนภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบ  และไม่เกิด
ปัญหาทุจริต  คอรัปชัน

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรัปปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.3.  การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

4.3.1. ส่งเสริม 4.3.1 (1) กิจกรรมการ 164,000 164,000 164,000 ###### จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
และพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ต าบลบ้านด่านโขงเจียม 85 90 90 90
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้ สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้รับการฝึกอบรมและ
มีความรู้  ความเข้าใจ ศึกษาดุงาน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีก าหนดไว้

4.3.2. ส่งเสริม 4.3.2. (1) กิจกรรม  -  -  -  -  -สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี การตรวจสอบการปฏิบัติ บ้านด่านโขงเจียมเข้าใจ 80 80 85 85
บทบาทในการ งานของฝ่ายบริหาร บทบาทและร่วมตรวจสอบ
ตรวจสอบการ การปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารตาม  -การปฏิบัติงานต่างๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงปบระมาณ
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.3. การส่งเสริมการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

กระบวนการและ มีความโปร่งใส
วิธีการท่ีกฎหมาย ตรวจสอบได้
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ได้ก าหนดไว้โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด

4.3.2. (2) กิจกรรมการมี  -  -  -  - การพัฒนาเทศบาลต าบล ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ส่วนร่วมของสมาชิกสภา บ้านด่านโขงเจียมเป็นไป 80 80 80 80
เทศบาลต าบลบ้านด่าน อย่างต่อเน่ือง  ตอบสนอง
โขงเจียม ความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบุรณการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

4.4.1  ส่งเสริมให้มี 4.4.1 (1) มาตรการ  -  -  -  - คณะกรรมการชุมชนมี ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การด าเนินการเฝ้าระวัง เฝ้าระวังคอรรัปชัน ความรู้  ความเข้าใจ 80 80 80 80
การทุจริต โดยภาคประชาชน เก่ียวกับคอร์ปชันและ

สามารถตรวจสอบ
การคอร์ปชันได้

4.4.1 (2) กิจกรรม  -  -  -  -  -จ านวนเร่ืองร้องเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น เก่ียวกับการทุจริต 80 85 85 85
การทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี



มิติท่ี  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.4.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบุรณการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 ตัวช้ีวัด 2561 2562 2563 2564
2561-2564

4.4.2. บูรณาการ 4.4.2 (1) มาตรการ  -  -  -  -  -ท าให้เกิดแกนน าร่วม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน การส่งเสริมและพัฒนา และเครือข่ายการเฝ้าระวัง 80 85 85 85
การทุจริต เครือข่ายด้านการป้องกัน รักษาผลประโยชน์

การทุจริต ท้องถ่ิน
 -ท าให้ทุกภาคส่วนมี
ความรู้  ก่อให้เกิดจิตส านึก
และตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาการทุจริต
 -ท าให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการป้องกัน
การทุจริต

ปีงบประมาณ เป้าหมายปีงบประมาณ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี






























