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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากร  
ทั้งข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1)  
โครงการ อบต.สีขาว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.1.1 (2)  
โครงการโรงเรียน 
ธรรมาภิบาล 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  

1.1.1 (3) 
โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา โรงเรียน
บ้านดอนแก้ว: 
กิจกรรมครูด ี
มีจริยธรรม 

9,000 9,000 9,000 9,000  

1.1.1 (4)  
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษาสู่ทศวรรษ
ที่ 21: กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับครู
มืออาชีพ 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

 

1.1.1 (5)  
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความสามารถให้กับ
ผู้น าท้องถิ่นและ
บุคลากรของ  
อบต.ดอนแก้ว 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000  

1.1.2 (1)  
กิจกรรมการประชุม
ประจ าเดือน
พนักงานและ 
การประชุมกลุ่มย่อย 
(work Shop)  
ของทุกกอง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  1.1.2 (2)  

มาตรการจัดท า
ประมวลจริยธรรม 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.1.2 (3) 
โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ
บุคลากร อบต. 
ดอนแก้ว 

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.1.3 (1)  
กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.1.3 (2)  
มาตรการจัดท าคู่มือ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

1.2.1 (1)  
โครงการพัฒนา
เครือข่ายอาสาร่วมใจ 
ต้านภัยทุจริตต าบล
ดอนแก้ว 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000  

1.2.1 (2)  
โครงการอบรม
กฎหมายที่เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000  

1.2.1 (3)  
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในต าบล
ดอนแก้ว 

15,000 15,000 15,000 15,000  

1.2.2 (1) 
โครงการพัฒนา 
แผนที่ภาษี  

10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  1.2.2 (2) 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต.ดอนแก้ว 

15,000 15,000 15,000 15,000  

1.2.3 (1)  
โครงการเกษตร 
เขตเมือง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐  

1.2.3 (2)  
โครงการฝึกกอบรม
อาชีพเกษตรระยะ
สั้นให้แก่เกษตรกร 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.2.3 (3)  
โครงการส่งเสริมการ
ท าปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ และวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรเพื่อลด
มลพิษทางอากาศ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.2.3 (4)  
โครงการฝึกอบรม
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

10,000 10,000 10,000 10,000  

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1)  
โครงการครอบครัว
คุณธรรม น าสังคม
เข้มแข็ง (พาลูก 
จูงหลานเข้าวัด) 

5,000 5,000 5,000 5,000  

1.3.1 (2)  
โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน: 
กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 

1.3.1 (3)  
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
(กิจกรรมสร้างคนด ี
สู่สังคม ค่ายลูกเสือ) 

5,000 5,000 5,000 5,000  



12 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  1.3.2 (1)  

โครงการนวัตกรรม 
GG.The Gist 4.0 

50,000 50,000 50,000 50,000  

1.3.2 (2)  
โครงการส่งเสริม
ความเป็นพลเมือง
และพลโลกท่ีด:ี 
กิจกรรม
ประชาธิปไตย
โรงเรียน 

3,000 3,000 3,000 3,000  

1.3.3 (1)  
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน: 
กิจกรรมสร้างคนด ี
สู่สังคม (ด)ี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

1.3.3 (2)  
โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในต าบล
ดอนแก้ว 

15,000 15,000 15,000 15,000  

 รวม 
จ านวน 22โครงการ 

        2 กิจกรรม 
          2 มาตรการ 

447,000 447,000 447,000 447,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน 
การต่อต้าน 
การทุจริต 
ของผู้บริหาร 

2.1.1  
มาตรการประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสใน 
การปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1)  
มาตรการการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.1 (2)  
มาตรการ การน า
หลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2.1 (3)  
มาตรการการมอบ
อ านาจของผู้บริหาร
ให้ปฏิบัติราชการ
แทน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2.2 (1)  
มาตรการ 
แนวทางส่งเสริม
ความโปร่งใส 
การบริหารงานพัสดุ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.2 (2)  
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000  

2.2.2 (3)  
มาตรการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.2 (4)  
มาตรการ 
การควบคุมการ
เบิกจ่ายการใช้น้ ามัน
ของรถยนต์ส่วนกลาง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 (1)  

โครงการ องค์กร
ระบบเปิด (Open 
System 
Organization) 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.3 (2)  
มาตรการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.3 (3)  
กิจกรรมการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน ที่มีต่อ 
การให้บริการของ 
อบต.ดอนแก้ว 

20,000 20,000 20,000 20,000  

2.2.3 (4)  
มาตรการการจัดท า
คู่มือการบริการ
สาธารณะของ  
อบต.ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ี ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1)  
โครงการ องค์กร
ระบบเปิด (Open 
System 
Organization) 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3.1 (2)  
มาตรการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.3.1 (3)  

มาตรการแผนงาน
ทบทวน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก
ภารกิจของ อบต.
ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.3.2 (1)  
มาตรการการมอบ
อ านาจของผู้บริหาร
ให้ปฏิบัติราชการ
แทน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3.2 (2)  
มาตรการมอบ
อ านาจให้
ผู้อ านวยการกองคลัง
เป็นผู้ลงนาม
ใบอนุญาตให้เข้าขาย
ของในตลาดสด                     
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ  
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์
 

2.4.1 (1)  
กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.4.1 (2)  
โครงการคนไทย 
ใจอาสา 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐  

2.4.2 (1)  
โครงการคนไทย 
ใจอาสา 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐  

2.4.2 (2)  
โครงการ “วันสตรี
สากล” (วันแม่ 
ศรีเรือนต าบล 
ดอนแก้ว) 

15,000 15,000 15,000 15,000  

2.4.3 (1)  
โครงการคนไทย 
ใจอาสา 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี 
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1)  
มาตรการการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  2.5.1 (2)  
กิจกรรมการประชุม
ประจ าเดือน
พนักงานและ 
การประชุมกลุ่มย่อย 
(work Shop) ของ
ทุกกอง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.5.2 (1)  
มาตรการการรับฟัง
ความคิดเห็น การรับ
และการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.5.2 (2)  
มาตรการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ของ อบต.ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.5.3 (1)  
มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
ของ อบต.ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม 
จ านวน 7 โครงการ 

        3 กิจกรรม 
        17 มาตรการ 

190,000 190,000 190,000 190,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย 
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 (1)  
มาตรการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.1 (2)  
โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
กฎหมาย 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.1 (3)  
โครงการ องค์กร
ระบบเปิด (Open 
System 
Organization) 
 

 - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.2 (1)  
กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3.1.2 (2)  
กิจกรรมการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างและผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลากหลายช่องทาง 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.3 (1)  
โครงการพัฒนา
เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์  
อบต.ดอนแก้ว 
 

20,000 
 
 
 

20,000 20,000 20,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.1.3 (2)  

โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การเกษตร  
(จดหมายข่าว
เกษตรกรดอนแก้ว) 

5,000 5,000 5,000 5,000  

3.1.3 (3)  
กิจกรรมการจัดท า
วารสารดอกแก้ว 
เพื่อเผยแพร่โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ให้
ประชาชนทราบ 

120,000 
 
 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 
 
 

120,000 
 
 
 

 

3.2 การรับฟัง 
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1)  
กิจกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็น การรับ
และการตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3.2.1 (2)  
โครงการ อบต.สัญจร 

60,000 60,000 60,000 60,000  

3.2.1 (3)  
กิจกรรมการประชุม
พลังผู้น าชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายต าบล 

 - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2.2 (1)  
กิจกรรมการก าหนด
ช่องทางการแจ้งเหตุ
ทุจริต 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2.2 (2)  
โครงการศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์และ
ศูนย์บริการร่วมทาง
กฎหมาย 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2.3 (1)  
กิจกรรมการก าหนด
ช่องทางการแจ้งเหตุ
ทุจริต 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.2.3 (2)  

โครงการศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์และ
ศูนย์บริการร่วมทาง
กฎหมาย 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2.3 (3)  
กิจกรรมการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อ
จัดจ้างและผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลากหลายช่องทาง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1)  
โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดท า
แผนชุมชน  

5,000 5,000 5,000 5,000  

3.3.1 (2)  
โครงการประชุมสภา 
อบต.ดอนแก้วสัญจร 

5,000 5,000 5,000 5,000  

3.3.1 (3)  
โครงการ อบต.สัญจร 

60,000 60,000 60,000 60,000  

3.3.2 (1)  
กิจกรรมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างการพัสดุ 
ตรวจสอบการจ้าง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3.3 (1)  
มาตรการตรวจสอบ
โครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. ในรูปของ
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนโครงการ 

 - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3.3 (2)  
โครงการบริหาร
จัดการขยะโดยชุมชน 

700,000 700,000 700,000 700,000  

 รวม 
จ านวน 11โครงการ 

        9 กิจกรรม 
          2 มาตรการ 

975,000 975,000 975,000 975,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงาน 
การควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1)  
กิจกรรมการจัดท า
และรายงานการ
ควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.1.2 (1)  
มาตรการติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
ขององค์กร 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2  
การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ  
หรือการบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1)  
มาตรการการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เลือกสรร 
พนักงานจ้าง 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2.1 (2)  
กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2.2 (1)  
กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได ้
รับทราบ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2.2 (2)  
กิจกรรมการจัดท า
วารสารดอกแก้ว 
เพื่อเผยแพร่โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ให้
ประชาชนทราบ 

120,000 120,000 120,000 120,000  

4.2.3 (1)  
กิจกรรมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างการพัสดุ 
ตรวจสอบการจ้าง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  4.2.3 (2)  

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000  

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 (1)  
โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความสามารถให้กับ
ผู้น าท้องถิ่นและ
บุคลากรของ  
อบต.ดอนแก้ว 

150,000 150,000 150,000 150,000  

4.3.2 (1)  
โครงการประชุมสภา  
อบต.ดอนแก้วสัญจร 
 

5,000 5,000 5,000 5,000  

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

4.4.1 (1)  
กิจกรรมการ
ด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลต าบล
ดอนแก้ว (ก.ธ.ต.
ดอนแก้ว) 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.4.1 (2)  
มาตรการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.4.1 (3) 
โครงการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
กฎหมาย 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.4.2 (1)  
โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล อบต.
ดอนแก้ว 

5,000 
 

5,000 5,000 5,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  4.4.2 (2)  

กิจกรรมการประชุม
พลังผู้น าชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายต าบล 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 
จ านวน 5 โครงการ 

        7 กิจกรรม 
          3 มาตรการ 

285,000 285,000 285,000 285,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


