
  
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (๖ เดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม  ๒๕๖๓) 

 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานป ีพ.ศ. 256๒ 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
 

 

ภารกิจตามมติิ  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  พนักงาน  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
๑) การจัดท าประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง          

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

(2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
1) มาตรการส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103  

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ   

 2) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ   

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๑) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ   

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1) โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ   

2) โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ภารกจิตามมิติ  
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกเ่ด็ก
และเยาวชน 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) โครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ   

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1. โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1) โครงการสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีจิต
สาธารณะ อาสาสมัครน้อย)  

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

  

ภารกจิตามมิติ  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต 

๒.๑.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1) การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกจิตามมิติ  
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
๑) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๑) มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ และรายจ่ายประจ าปี กระบวนการจัดหาพัสดุ สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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 2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๑) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกจิตามมิติ  
2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีการจัดแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย 
ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของอปท. 
๑) โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 ๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่น
ใดของผู้มีอ านาจใน อปท. 
๑) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ และการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทันสมยัและเป็นปัจจุบัน 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ีประจักษ์ 
 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/ บุคคลที่บ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/ บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
2.5 มาตรการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒) กิจกรรมประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน   ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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ภารกิจตามมิต ิ
2.5 มาตรการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒) การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๒) มาตรการการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

มิติ  3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  

ภารกิจตามมิต ิ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2) การด าเนินการ การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  กฎหมาย  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ให้กับผู้น าชุมชนและประชาชนท่ัวไป   ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
๑) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สินของอบต. 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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 ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน  
๑) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สินของอบต.ผ่านทางเวปไซต์ 
อบต. 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
๑) โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน  
 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑) การจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๓.๒.๓ มีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑) มาตรการแจ้งกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ การด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี ของท้องถิ่น 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๓.๓.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑) แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่าง ๆ ของ อบต. 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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มิติ  4 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1) การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1) มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1) กิจกรรมการแจ้งแนะน าพนักงาน ลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้แก่ประชาชนรับทราบ 
 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ อบต. 
 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1) กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
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 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1) สภาท้องถิ่นสามารถเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. และหากมีปัญหาข้อสงสัย หรือข้อแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
น าเข้าช้ีแจง ปรึกษาในที่ประชุมสภาฯได้ 

 
 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ภารกิจตามมิต ิ
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้ อง
ทุกข์  
 

 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ         ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก                                                                                                                                                                       
ที่   สส ๗๑๑๐๑ /                       วันที ่     ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๓                                             .                    
เรื่อง   รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (๖ เดือนแรก  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม  ๒๕๖๓)   
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

เรื่องเดิม  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน    
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  โดยให้แต่ละหน่วยงาน
ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ นั้น   

ข้อเท็จจริง  
ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ด าเนินการปฏิบัติงาน       

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
ส าหรับประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม  ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  

ข้อพิจารณา  
เพ่ือให้การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติ      

มิชอบภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
ทราบ  และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

     (นายวิษณุ  คชรัตน์) 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน   

            หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

-  ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
 

           
      (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) 

          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 



  
 

 
 

- ๒ – 
 

-  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
............................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... ........................................................................................  
 
 

           (นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก รักษาราชการแทน 
                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
      อนุมัติ 
      ไม่อนุมัติ  เพราะ............................................................................................................ ............................... 
...................................................................................................................................... .............................................. 
 
 
                         

    (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบภาครัฐ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม  ๒๕๖๓)   
๑. บทน า  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย        
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ภายใต้วิสัยทัศน์ “โครงสร้างพ้ืนฐานและการศึกษาดีพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
พลิกฟ้ืนอาชีพ  เร่งรีบเรื่องสุขภาพ ” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นการสร้างระบบราชการ      
ที่มีความโปร่งใส  จัดระบบการตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี       
ส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ       
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้   
   1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร 

   2. เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง
ให้แก่คณะผู้บริหารหรือข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น และเสริมสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  

   3. เพ่ือสร้างค่านิยมหลักให้บุคลากรทั้งฝ่ายประจ า และฝ่ายการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งจะเป็นผลช่วยป้องกันการทุจริตในการท างาน 

   4. เพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบการท างานที่เข้มแข็ง น ามาซึ่งการป้องกันการทุจริต 
   5. เพ่ือเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการต่อต้านการทุจริต

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

   6. เพ่ือน าพาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในสังคมได้ 
   

๒. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไม่ครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม  ๒๕๖๓) แต่ยังคงพบว่ามีข้อสังเกตในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

๑)  การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก      
ยังคงมุ่งเน้น  การวัดผลเชิงปริมาณ แต่ไม่ได้มีการวัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบ            
ยังขาด ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  

               /๒) การด าเนินกิจกรรมตามแผน… 
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๒) การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภายใน   ท าให้

กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น  เกดิปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
๓)  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน  ประชาชน 

และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก โดยเฉพาะการเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ  ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ  

๓. ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ  
ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดัน         

ให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ ดังนี้  
๑)  การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        

บางขันแตก เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
๒)  มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook  เสียงตามสาย  

สายด่วยนายก  อบต.บางขันแตก  
๔) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญและก าชับหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ           

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม  
๒๕๖๓)  ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

๔. ข้อดีและข้อเสียในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
ข้อดี  
๑)  การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก  

ในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ  
๒)  เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรมีความละเอียด

รอบคอบในการท างาน  
๓)  ประชาชนเกิดความม่ันใจในการท างานของเทศบาลเมืองชลบุองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก

มากขึ้น  ลดจ านวนการร้องเรียนเพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก   

๔) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต  และยึดหลัก   
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
/๖)  เป็นการป้องกัน… 
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๕) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิต

ของบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา  
๖)  เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง  
๗)  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  มีคุณธรรม จริยธรรม     

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  และมีหลักธรรมาภิบาล  

ข้อเสีย  
๑)  การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ า และบุคลากร

ของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด  
๒) ประชาชนยังขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่              

ของเจ้าหน้าที่  
๓)  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังคงขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

๕. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางขันแตก  นั้นอาจได้ผลในบางโครงการ อแต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถ 
เนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน  ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุม
ทุกด้าน  

๒) การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรง  ท าให้กระบวนการตรวจสอบ ภายใน   
มีการตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน  แต่เป็นการก าหนดใน          
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบงาน
หลักของตนเองก่อน  อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ  

๓) ปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าบางกรณีไม่มีมูลความจริง หรือบางกรณีเป็นการกลั่นแกล้ง
บุคคลอ่ืน หรือเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และ กระทบต่อขวัญและ    
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๖. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ  
๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  โดยน าผลการประเมิน มาใช้

ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
 

๓) เปิดโอกาสให้ประชาชน…. 
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๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชน            
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส  สมเหตุสมผล  

๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๕)  ควรก าหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกปีงบประมาณ  

๖) ควรก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด  

๗) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
และพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง             
โดยมีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม เช่น วิทยุ โทรทัศน์  
เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสารสิ่งพิมพ์ VCD และอ่ืนๆ  

๘) เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นจากประชาชน      
อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีแผนการด าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีการต่างๆ      
เช่น  การจัดช่องทางที่ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ  เช่น  การจัดตู้รับข้อคิดเห็น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น  จัดตู้รับแจ้ง เบาะแสการทุจริต เป็นต้น  

๙) จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตที่ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ 
ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ      
โดยควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ สรุปรายงานการจัดท าแผน
หรือแนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  

๑๐)  เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ) ได้มีโอกาสเข้าร่วม   
ในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก โดยเฉพาะ 
การตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ   
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ 

๗.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางขันแตก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – มีนาคม  ๒๕๖๓)  ส่งผลให้
การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การ
ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 


