
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ
เทศบาลต าบลหนองขนานให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน”

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

2. มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ 
หลากหลาย”

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

3. กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลต าบล        
 หนองขนาน"

๐ ๐ ๐ กองคลัง/ส านักปลัด

4. มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองขนาน”

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

5. กิจกรรม "การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง"

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

ปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

มิติท่ี ๓  การส่งเสริม บทบาทและการ มีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

มิติท่ี ๓  การส่งเสริม บทบาทและการ มีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ
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1. การด าเนินงานศูนย์ รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลหนองขนาน

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

2. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ส านักปลัด

3. กิจกรรม "รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง     
  ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ"

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

๑. มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขนาน

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

๒. ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าปี

๐ ๐ ๐ ส านักปลัด

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมายเหตุ ข้อ 5 เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2561 เน่ืองจาก โครงการ "จัดท าหอกระจายข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง " ท่ีได้        
 ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นโครงการท่ีได้รับการอนุมัติกันเงินงบประมาณ ซ่ึงจะส้ินสุดในปีงบประมาณ พ .ศ.2561      
  การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562-2564 จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองขนานให้ประชาชนได้รับรู้ ว่ากิจกรรมและโครงการต่างๆท่ีใช้
งบประมาณของเทศบาลฯและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในเขตเทศบาล ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือใด เป็นการปลูกฝังการต่ืนรู้ของภาคประชาชน



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

ปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหนองขนาน  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

มิติท่ี ๓  การส่งเสริม บทบาทและการ มีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ หมายเหตุ

3. มาตรการ "แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง"

10,000 10,000 10,000 กองช่าง/กองคลัง

4. โครงการ "จัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน

0 0 0
ส านักปลัด/กอง
สวัสดิการสังคม

หมายเหตุ ข้อ 4 เน่ืองจากเทศบาลต าบลหนองขนาน ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 แต่ยังไม่มีการจัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาล
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3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน


