
งบ งบ รวม ผลการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน บรูณาการ หน่วยงาน เบกิจ่าย สร้างจิตส านึก สร้างกลไก สร้าง

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝัง การปอ้งกัน ประสิทธิภาพ

ความซ่ือสัตย์ การทุจริต ในการปอ้งกัน

สุจริต การทุจริต

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทจุริต
1.1 การสร้างจิตส านึกและสร้างความ
ตระหนักแก่บคุลากรทั้งข้าราชการฝ่าย
สภาทอ้งถ่ินและข้าราชการประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวนประชาชน ความพงึพอใจของ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
ในการปฏบิติังานเพื่อประโยชน์สุขของ ผู้มารับบริการ ประชาชน นโยบายผู้บริหารเปล่ียนแปลง
ประชาชน

2 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธ-ิ จ านวนผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ -       400,000  400,000  227,075   /
ภาพการปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชิก โครงการ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น เข้าใจในการปฏบิติังานและเพิ่ม
สภาทอ้งถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานส่วนต าบล ประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน 
ประจ า พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า และ เกิดความตระหนักในการปฏบิติั

พนักงานจ้าง ราชการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
  รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชยั  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ (บาท)
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3 มาตรการ ประเมินคุณธรรมและความ ผลการประเมิน ผลการประเมินอยู่ ผลการประเมินคุณธรรมและความ -       -       -       -        /
โปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วย ในเกณฑ์ดี โปร่งใส (ITA) อยู่ในเกณฑ์ดี
งานภาครัฐ (ITA) 

1.2 สร้างจิตส านักและความตระหนัก
แก่ประชาชนทกุภาคส่วนในทอ้งถ่ิน

4 โครงการรักน  ารักปา่รักแผ่นดิน จ านวนผู้เข้าร่วม ส่งเสริมใหป้ระชาชน ด าเนินการตามโครงการรักน  า -       -       -       -        /
โครงการ ตระหนักในคุณค่า รักปา่ รักแผ่นดิน ประจ าป ี2561

ส่ิงแวดล้อม และมี เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561
ส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

5 โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง จ านวนผู้เข้าร่วม ส่งเสริมใหป้ระชาชน ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
เศรษฐกิจพอเพยีง โครงการ ใหค้วามส าคัญในการ นโยบายผู้บริหารเปล่ียนแปลง

ท าเกษตรอินทรีย์
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

6 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จ านวนผู้เข้าร่วม ส่งเสริมใหป้ระชาชน ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
โครงการ คัดแยกขยะจากต้น นโยบายผู้บริหารเปล่ียนแปลง

ทาง  สร้างจิตส านึก
ในการรักษท์อ้งถิ่น
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1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน

7 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภยั จ านวนผู้เข้าร่วม พฒันาคุณภาพชีวติ ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
ยาเสพติด โครงการ สร้างภมูิคุ้มกัน และ นโยบายผู้บริหารเปล่ียนแปลง

แก้ไขปญัหายาเสพ-
ติดในชุมชน

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปอ้งกัน
การทจุริต
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร

8 กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ การประกาศ ใช้เปน็กรอบแนวทาง ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล -       -       -       -        /
ทจุริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน เจตจ านงฯ ในการปอ้งกันและ ทะเมนชัย เร่ือง ประกาศเจตจ านง
ต าบลทะเมนชัย ต่อต้านการทจุริต ในนการต่อต้านการทจุริตของ

อบต.ทะเมนชัย ลว. 1 พ.ค. 2560

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏบิตัิราชการ

9 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายก จ านวนค าส่ัง มีค าส่ังมอบหมายให้ มีค าส่ังมอบหมายงานใหผู้้ที่เกี่ยว -       -       -       -        /
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏบิติั ข้องปฏบิติัราชการแทน จ านวน
บริหารส่วนต าบล และหวัหน้าหรือผู้ ราชการแทน จ านวน 4 ฉบบั
อ านวยการกอง ขององค์การบริหาร ไม่น้อยกวา่ 4 ฉบบั
ส่วนต าบลทะเมนชัย
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10 มาตรการ ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตาม การเบกิจ่ายเงิน การเบกิจ่ายเงินเปน็ การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ ตั งแต่ -       -       -       -        /
ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปตามข้อบญัญัติ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 

งบประมาณรายจ่าย 2561 เปน็ไปตามข้อบญัญัติ
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561

11 กิจกรรมการพฒันาแผนและกระบวน ข้อมูลการจัดซื อ ผู้บริหารมีข้อมูลใน รายงานผลการจัดซื อจัดจ้าง -       -       -       -        /
การจัดหาพสัดุ จัดจ้าง การวางแผนส าหรับ

การจัดหาพสัดุ

12 กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ จ านวนช่องทาง เผยแพร่ใหป้ระชาชน มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเวบ็ไซต์ -       -       -       -        /
จัดซื อจัดจ้าง ในการเผยพร่ ได้รับทราบ บอร์ดประชาสัมพนัธ ์หน่วยงาน

ราชการ และระบบกระจายเสียง

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามหลักการ
บริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

13 กิจกรรม ลดขั นตอนการปฏบิติังาน จ านวนงานที่มีการ อ านวยความสะดวก มีการปรับปรุงและลดขั นตอนใน -       -       -       -        /
ลดขั นตอนการ และปรับปรุงขั นตอน การปฏบิติังาน
การปฏบิติังาน การท างานใหม้ี

ประสิทธภิาพ  เพื่อ
บริการประชาชน
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14 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ จ านวนเร่ืองที่มีการ อ านวยความสะดวก มีค าส่ังมอบอ านาจใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง -       -       -       -        /
อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั นตอนการ มอบอ านาจ ใหก้ับประชาชน เพื่อลดขั นตอนการปฏบิติัราชการ
ปฏบิติัราชการ

15 มาตรการ ออกค าส่ังมอบหมายของ จ านวนค าส่ัง มีค าส่ังมอบหมาย ออกค าส่ังมอบหมายใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง -       -       -       -        /
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด ใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏบิติัราชการแทน
องค์การบริหารส่วนต าบล หวัหน้าหรือ
ผู้อ านวยการกอง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัย

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บคุคลในการด าเนินกิจการประพฤติ
ปฏบิตัิตนใหเ้ปน็ที่ประจักษ์

16 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล บคุคลผู้ที่ได้รับการ บคุคลผู้ที่ได้รับการ ได้ด าเนินการตามโครงการเชิดชู -       -       -       -        /
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน คัดเลือก คัดเลือก ได้รับการ เกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
ต าบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรมและจริย- ยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ธรรมในการปฏบิติัราชการและให้ สร้างขวญัและก าลัง ต าบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรมและ
บริการประชาชนดีเด่น ในการปฏบิติัหน้าที่ จริยธรรมในการปฏบิติัราชการ

และเปน็แบบอย่าง และใหบ้ริการประชาชนดีเด่น
ในการปฏบิติัหน้าที่ โดยที่ได้รับการคัดเลือก คือ นาง
แก่บคุคลอื่น อิสระภกัด์ิ เสนานอก  ต าแหน่ง

นักวชิาการศึกษา
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2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทจุริต

17 มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏบิติั การจัดท าข้อตกลง ปฏบิติังานตามบนัทกึ ทกุส านัก/กอง ขององค์การบริหาร -       -       -       -        /
ราชการ การปฏบิติัราชการ ข้อตกลงการปฏบิติั ส่วนต าบลทะเมนชัย จัดท าบนัทกึ

ราชการ ข้อตกลงการปฏบิติัราชการ 

18 กิจกรรม การตรวจสอบงบการเงินของ ผลการตรวจสอบ ส านักงานตรวจเงิน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้า -       -       -       -        /
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย โดย แผ่นดินจังหวดั ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวดั บรีุรัมย์รับรองความ การเบกิจ่ายเงิน ขององค์การ
บรีุรัมย์ ถูกต้องงบการเงิน บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

และเบกิจ่ายเงิน ระหวา่งวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์ถึง
วนัที่ 7 มีนาคม 2561

19 มาตรการ แต่งตั งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ค าส่ังแต่งตั งผู้รับ มีเจ้าหน้าที่รับผิด- มีค าส่ังแต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ -       -       -       -        /
เร่ืองร้องเรียน ผิดชอบเกี่ยวกับ ชอบเกี่ยวกับเร่ือง เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน ตามค าส่ัง

เร่ืองร้องเรียน ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมน
ชัย ที่ 52/2557 ลงวนัที่ 28
เดือน กันยายน พ.ศ. 2557



งบ งบ รวม ผลการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน บรูณาการ หน่วยงาน เบกิจ่าย สร้างจิตส านึก สร้างกลไก สร้าง

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝัง การปอ้งกัน ประสิทธิภาพ

ความซ่ือสัตย์ การทุจริต ในการปอ้งกัน

สุจริต การทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณงบประมาณ (บาท)

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เปน็การอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏบิตัิราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทกุขั้นตอน

20 กิจกรรม ใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล จ านวนผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมใหค้วามรู้แก่ผู้บริหาร -       -       -       -        /
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กิจกรรม สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น และ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล
ประชาชนทั่วไป

21 กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ จ านวนการเผยแพร่ การเผยแพร่ข้อมูล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน -       -       -       -        /
เงิน การคลัง พสัดุ และทรัพย์สินของ ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสาร การเงิน การคลัง พสัดุ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทะเมนชัย เช่น งบการเงิน
แผนการจัดหาพสัดุ รายชื่อผู้มี
หน้าที่เสียภาษ ีเปน็ต้น



งบ งบ รวม ผลการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน บรูณาการ หน่วยงาน เบกิจ่าย สร้างจิตส านึก สร้างกลไก สร้าง

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝัง การปอ้งกัน ประสิทธิภาพ

ความซ่ือสัตย์ การทุจริต ในการปอ้งกัน

สุจริต การทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณงบประมาณ (บาท)

22 มาตรการ จัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชน จ านวนช่องทาง มีจ านวนช่องทาง มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร เข้าถึงข้อมูลข่าว การเข้าถึงข้อมูลข่าว 1. บอร์ดประชาสัมพนัธ์ -       -       -       -        /
ส่วนต าบลทะเมนชัย สาร สาร จ านวนไม่น้อย 2. ประกาศเสียงตามสาย หอกระ

กวา่ 5 ช่องทาง จายข่าว
3. หนังสือประชาสัมพนัธ์
4. เวบ็ไซต์ อบต. ทะเมนชัย
5. สือสังคมออนไลน์
6. แผ่นพบั เอกสารใบปลิว

3.2 การรับฟังความคิดเหน็การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ของ
ประชาชน

23 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการและจัด จ านวนผู้เข้าร่วม จัดใหม้ีการประชุม ได้ด าเนินการตามโครงการสัมมนา -       20,000 20,000 2,782    /
เวทปีระชาคมหมู่บา้นและต าบล ในการ โครงการ เวทปีระชาคม เชิงปฏบิติัการและจัดท าเวที
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีปี จ านวน 10 หมู่บา้น ประชาคมหมู่บา้นและต าบล

ในการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป ี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561

24 กิจกรรม การด าเนินงานของศูนย์รับ จัดตั งศูนย์ฯ และมี จัดตั งศูนย์ฯ และมี จัดตั งศูนย์ฯ และ มีค าส่ังแต่งตั ง -       -       -       -        /
เร่ืองราวร้องทกุข์ขององค์การบริหาร เจ้าหน้าที่รับผิด เจ้าหน้าที่รับผิด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ส่วนต าบลทะเมนชัย ชอบ ชอบ เร่ืองร้องเรียน ตามค าส่ังที่ 

52/2557 ลว. 28 ก.ย. 2557



งบ งบ รวม ผลการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน บรูณาการ หน่วยงาน เบกิจ่าย สร้างจิตส านึก สร้างกลไก สร้าง

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝัง การปอ้งกัน ประสิทธิภาพ

ความซ่ือสัตย์ การทุจริต ในการปอ้งกัน

สุจริต การทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณงบประมาณ (บาท)

3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

25 มาตรการ แต่งตั งคณะกรรมการสนับ- จ านวนผู้แทนจาก คณะกรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า -       -       -       -        /
สนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ภาคประชาชน สนับสนุนการจัดท า แผนพฒันาองค์การบริหารส่วน

แผนพฒันาองค์การ ต าบลทะเมนชัย มีตัวแทนจาก
บริหารส่วนต าบล ภาคประชาชน
ทะเมนชัย

26 กิจกรรม ประชุมประชาคมหมู่บา้นและ จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้น าหมู่บา้น คณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการ -       -       -       -        /
ประชาคมต าบลประจ าปี กิจกรรม กรรมการหมู่บา้น ก าหนดทศิทางการพฒันาทอ้งถิ่น

ประชาชนทั่วไป เช่น การจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด

27 มาตรการ จัดท ารายงานการควบคุม การจัดวางระบบ การจัดวางระบบ ด าเนินการจัดวางระบบควบคุม -       -       -       -        /
ภายใน ควบภายใน ควบคุมภายใน ภายใน ตามระเบยีบฯ ข้อ 5



งบ งบ รวม ผลการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน บรูณาการ หน่วยงาน เบกิจ่าย สร้างจิตส านึก สร้างกลไก สร้าง

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝัง การปอ้งกัน ประสิทธิภาพ

ความซ่ือสัตย์ การทุจริต ในการปอ้งกัน

สุจริต การทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณงบประมาณ (บาท)

28 มาตรการ ติดตามประเมินผลการ ติดตามประเมินผล คณะท างานติดตาม ด าเนินการติดตามประเมินผลการ -       -       -       -        /
ควบคุมภายใน การควบคุมภายใน ประเมินผลการควบ ควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ

คุมภายใน ข้อ 6

4.2 การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏบิตัิ
หรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้

29 กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ การรายงานผลการ ประชาชนในเขต ได้มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน -       -       -       -        /
ประชาชนได้รับทราบ ใช้จ่ายเงินขององค์ พื นที่องค์การบริหาร เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ เพื่อ

การบริหารส่วน ส่วนต าบลทะเมนชัย ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได้
ต าบลทะเมนชัย

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทอ้งถ่ิน

30 กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันา จ านวนสมาชิก สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ได้เข้ารับการ -       100,000  100,000  -        /
ศักยภาพของสมาชิกสภาทอ้งงถิ่น สภา อบต. ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพฒันา

ศักยภาพในการปฏบิติัหน้าที่
31 กิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกสภาองค์การ การตรวจสอบโดย สมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ได้ตั งกระทู้ -       -       -       -        /

บริหารส่วนต าบล ใหม้ีบทบาทในการ สมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบการปฏบิติั สอบถามการด าเนินงานของฝ่าย
ตรวจสอบการปฏบิติังานของฝ่ายบริหาร งานของฝ่ายบริหาร บริหาร ในวาระการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมน-
ชัย



งบ งบ รวม ผลการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตัวชี้วัด เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน บรูณาการ หน่วยงาน เบกิจ่าย สร้างจิตส านึก สร้างกลไก สร้าง

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ์ และปลูกฝัง การปอ้งกัน ประสิทธิภาพ

ความซ่ือสัตย์ การทุจริต ในการปอ้งกัน

สุจริต การทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณงบประมาณ (บาท)

4.4 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบรูณาการ
ทกุภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทจุริต

32 กิจกรรม การประชาสัมพนัธ์/ช่องทาง จ านวนช่องทาง มีช่องทางการประชา มีช่องทางการประชาสัมพนัธ/์ช่อง -       -       -       -        /
กรณีพบเหน็การทจุริต การประชาสัมพนัธ/์ สัมพนัธ/์ช่องทางการ ทางการแจ้งกรณีพบเหน็การทจุริต

ช่องทางการแจ้ง แจ้งกรณีพบเหน็การ 1. สายตรงนายก อบต./ปลัด อบต.
กรณีพบเหน็การ ทจุริต อย่างน้อย 2. โทร. 0 4466 6745-6
ทจุริต 4 ช่องทาง 3. ทางไปรษณีย์

4. ทางเวบ็ไซต์ อบต.
5. ทางส่ือสังคมออนไลน์


