
 
 

 
 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

1 สร้างจิตส านึกการรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการท างาน 

1 0.00 0.00     ฝ่ายโยธา ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายโยธา จ านวน 93 คน 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ส านักงานเขต
ทวีวัฒนา เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายโยธา 
เกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว 
ดี มีจิตส านึก และตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และให้บริการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ ได้รับความสะดวก เข้าถึงข้อมูลและมี
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

2 อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กระท าทุจริตประพฤติมิชอบและการ
กระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1 0.00 0.00     ฝ่ายโยธา ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายโยธา จ านวน 90 คน 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ส านักงานเขต
ทวีวัฒนา พร้อมเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรทราบ 
เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายโยธา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าทุจริตประพฤติ 
มิชอบและการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซ่ึง
เป็นการสร้างจิตส านึกให้มีทัศนคติที่ยึดม่ันใน



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

การปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริตไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน  
 

3 ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ข้าราชการและบุคลากร 

1 0.00 0.00     ฝ่ายเทศกิจ โดยหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน ให้
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ
และบุคลากรในฝ่ายเทศกิจ จ านวน 37 คน     
ในการประชุมแถวตอนเช้าตามระเบียบปฏิบัติ
ประจ าวัน เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตส านึกความ
ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
 

4 การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

1 0.00 0.00     ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัด จ านวน 37 คน เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัดเกิดความเข้าใจและเกิดจิตส านึก
ในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ในการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดทุกกรณี 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

5 อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบและค าสั่ง
กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 

1 0.00 0.00     ฝ่ายรายได้ จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
และค าสั่งกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ และภาษปี้าย แก่เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา จ านวน 
10 คน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 
 

6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของกรุงเทพมหานคร 

1 0.00 0.00     ฝ่ายรายได้ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธแิละหน้าที่
ของตนเอง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย 
รวมทั้งเพ่ือส ารวจโรงเรือนรายใหม่ ป้ายรายใหม่ 
และจัดท าทะเบียนพิกัดภาษี ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้ทั่วถึง 
ถูกต้อง เป็นธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ โดยมีการออกประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

7 ฝ่ายทะเบียนใสสะอาด ปราศจาก
ทุจริต 

1 0.00 0.00     ฝ่ายทะเบียน จัดประชุมบุคลากรในฝ่ายทุกคน
เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกในการให้บริการ
ประชาชนด้วยใจ (Service Mind) และปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลพร้อมประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ สามารถ     
ร้องทุกข์ได้ง่ายและสะดวก และให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการติดต่อ
ราชการของฝ่ายทะเบียนกับประธานชุมชนใน
การประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน 
 

8 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552  
 

1 0.00 0.00     ฝ่ายการศึกษา ได้เผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ 
ข้าราชการครูและลูกจ้างทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ กฎ และ
ข้อบังคับอ่ืนๆ พร้อมเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
และเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มี
ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

9 ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้างและการทุจรติการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 0.00 0.00     ฝ่ายการคลัง ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเรื่อง
ความเสี่ยงและเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
และการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว รวมถึงได้ทราบ
ถึงผลที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งอาจ
มีผลต่อหน้าที่การงานและการด าเนินชีวิตของ
ตนในอนาคต และเพ่ือให้บุคลากรให้ความส าคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ด าเนินการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร 
 

10 ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

1 180,000 61,500     ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด าเนินการ
จัดประชุมสามัญประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชน
เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมเทพผดุงพร ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
จ านวน 45 คน เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และอยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

11 ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน 

2 0.00 0.00     ฝ่ายปกครอง ไดจ้ัดท าและประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือแสดงเจตจ านง ในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยมีการประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างใน
สังกัดทราบ รวมทั้งแจ้งประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชนทราบเมื่อวันที่        
21 มกราคม 2565 
 

12 การสร้างความโปร่งใสในปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

2 0.00 0.00     ฝ่ายปกครอง ได้มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน
ของแต่ละส่วนราชการ โดยก าหนดมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคล การเงิน และพัสดุ สามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล      
ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินงาน 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

13 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการให้ประชาชนทราบ 

2 0.00 0.00     ฝ่ายทะเบียน ได้จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาด าเนินการในการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อใช้เป็นแนวทางใน
การขอรับบริการ สามารถลดขั้นตอนการติดต่อ
สอบถาม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 

14 การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2 0.00 0.00     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงานของหัวหนา้หนว่ยงาน เพ่ือพิจารณา
ขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย 
คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

15 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 0.00 0.00     ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้จัดกิจกรรมการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรในสังกัดที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างแบบอย่างที่ดี 
อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์ และเป็น
การปลุกจิตส านึก ทางคุณธรรม และจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
  

16 การประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผย
ข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 

3 0.00 0.00     ฝ่ายการคลัง ก าหนดให้ทุกฝ่ายเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน
รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดประกาศ 
การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เมื่อจะด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างทุกโครงการ เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินการและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 

17 การสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

3 1,290,000 346,431     ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการชุมชน และออกตรวจเยี่ยมชุมชน
เพ่ือรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา 
ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุน
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน 
เดือนละ 1 ครั้งจ านวน 16 ชุมชน 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ ส านักงานเขตทวีวัฒนา รอบ 6 เดือน 

ล าดับ รายการโครงการ  มิติ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ด าเนนิการ 
ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

18 แก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผล
การด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 

3 0.00 0.00     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด าเนินการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชน
และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
ภายใน 15 วัน ทุกเรื่อง เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
 

19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

3 0.00 0.00     ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในขั้นตอนการเผยแพร่
ร่างขอบเขตของงาน เพื่อรับฟังค าวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชนทุกภาคส่วนได้ 
รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 

20 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

4 0.00 0.00     ฝ่ายการศึกษา ไดจ้ัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้าง
การมีส่วนรว่มของประชาชนในการร่วมกันป้องกัน
ทุจริต และเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไข
ปัญหาทุจริต โดยประกาศข้อความประชาสัมพันธ์ 
ณ ส านักงานเขต โรงเรียนในสังกัด และเว็บไซต์
หน่วยงาน 

รวมทั้งสิ้น 1,470,000 407,931 0 2 18 0  



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 - ไม่มี - 

 
สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ 
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 20 โครงการ  
 รอการรายงาน 0 โครงการ  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ 0 โครงการ  
 เบิกจ่ายงบประมาณ 407,931.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.75  
 มีการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 17.92 

 

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565  

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวมาณิตา เทพยา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ค าอธิบาย  

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


