
 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  โทร  0  4591  5866 
 

ที่   ศก 77601/- วันที่   8  ตุลำคม  2562 
 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ       
          2562 
           

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้มีแนวทำงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ  2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  นั้น 
 

  บัดนี้   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ  2562  จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
 

  
   (นำยด ำรงศักดิ์  มุขขันธ์) 

   หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................  
  
  

    (นำงสำวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์) 
    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  
 

   (นำยอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 
   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 



   

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมใหทุ้กหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. จัดท ำคู่มือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 
2. จัดท ำประกำศประมวลจริยธรรม
แก่บุคลำกรทั้งฝ่ำยประจ ำและฝ่ำย
กำรเมือง 
 
3. จัดท ำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องประจ ำตัวบุคลำกร 
ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนคู่มือ  19  เล่ม 
 
 
 
 
สำมำรถจัดท ำประกำศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลำกรทั้งฝ่ำยประจ ำ
และฝ่ำยกำรเมือง 
 
จ ำนวนคู่มือ  19  เล่ม 

มีกำรจัดท ำคู่มือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 
 
จัดท ำประกำศประมวลจริยธรรมแก่บุคลำกรทั้ง
ฝ่ำยประจ ำและฝ่ำยกำรเมือง 
 
 
มีกำรจัดท ำคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจ ำตัวบุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตำมเป็นหมำย มีกำรจัดท ำ
คู่มือจ ำนวน 19 เล่ม 
 
 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดท ำ
ประกำศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลำกรทั้งฝ่ำยประจ ำและฝ่ำย
กำรเมือง 
เป็นไปตำมเป็นหมำย มีกำรจัดท ำ
คู่มือจ ำนวน 19 เล่ม 
 



   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. โครงกำร อบต. เคลื่อนที่ 
 
 
 
 
2. จัดเว็บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต 
 
 
3. จัดท ำตู้รับฟังควำมคิดเห็นและแจ้ง
เหตุทุจริต ตำมหมู่บ้ำน 
 
4. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์
และศูนย์ด ำรงธรรม 
 
 
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
กำรทจุริตหรือประพฤติมิชอบใน 
อบต.อีปำด 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 400 คน 
 
 
 
 
มีกำรเปิดเว็บไซต์ อบต.เพ่ือแจ้งเหตุ
ทุจริตและจัดท ำตู้ ปณ.  
 
มีกำรจัดท ำตู้รับฟังควำมคิดเห็นและ
แจ้งเหตุทุจริต ตำมหมู่บ้ำน 
 
มีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์
และศูนย์ด ำรงธรรม 
 
 
ให้ประชำชนหรือบุคคลภำยนอกมี
ส่วนร่วมในติดตำม ตรวจสอบภำร
ปฏิบัติงำน  
 
 
 

จัดท ำโครงกำรจัดท ำ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด อ ำเภอกันทรำรมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือแก้ไขปัญหำและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน 
จัดให้มีเว็ปไซต์ www.epad.go.th 
 
 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
 
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์และศูนย์ด ำรงธรรม
ที่ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 
 
หน่วยงำนมีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของ อบต.อีปำด 
  
 
 
 

เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 400 คน 
 
 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัดมีกำรสร้ำงเว็ปไซต์ 
www.epad.go.th 
 
ไม่เป็นไปตำมตัวชี้วัด เนื่องจำกยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องรำวร้องทุกข์และศูนย์ด ำรง
ธรรม 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด อบต.อีปำด มีกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
 
 
 
 

http://www.diw.go.th/
http://www.diw.go.th/


   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.  กำรตรวจสอบติดตำม 
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 
 
 
2. จัดท ำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร รำคำกลำง ทำงประกำศ 
 
 
 
 
3. จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน และเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบ 
 
4. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 

มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 
 
 
จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง  2 ช่องทำง 
 
 
 
 
จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 
 
มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  15 
ตุลำคม  2562  และส่งส ำเนำให้
ส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
ศรีสะเกษ ภำยในวันที่  30 ตุลำคม  
2562 
 
 

มีรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 ตำมระเบียบข้อ 6 
 
มีกำรเผยแพร่ข้อมูล จ ำนวน 3 ช่องทำง 
1. ประกำศบอร์ดศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรจัดซื้อจัด
จ้ำง อ ำเภอกันทรำรมย์ 
2. เว็บไซต์ www.epad.go.th 
3. ทำง facebook : อบต.อีปำด 
 
มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบ ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์และส่ง
หนังสือถึงผู้น ำชุมชน 
 
มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ
วันที่  28 ตุลำคม  2562  และส่งส ำเนำให้ส ำนัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่  28 
ตุลำคม  2562 
 
 
 
 

เป็นไปตำมตัวชี้วัดมีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน  ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีช่องทำงในกำร
เผยแพร่  3 ช่องทำง 
 
 
 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเผยแพร่ให้
ประชำชนทรำบ 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 

http://www.diw.go.th/


   

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
5. จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ 
 
 
 
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุให้แล้ว
เสร็จภำยในวันที่ 15 ตุลำคม  
2562 
 
มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุแล้วเสร็จในวันที่ 
28  ตุลำคม  2562 
 
 
มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขึ้น ณ ที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 

เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดหำพัสดุแล้วเสร็จ 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพพนักงาน ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
จัดส่งพนักงำนของ อบต.เข้ำอบรม
หลักสูตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 
 
 

มีกำรจัดส่งพนักงำนเข้ำอบรมควำมรู้
เกี่ยวกับกฎหมำย ป.ป.ช. และ สตง. 
 

จัดส่งพนักงำนเข้ำร่วมกำรอบรมดังนี้ 
1. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประ
เมิลผลงำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ในระบบจ ำแนกต ำแหน่งเป็นประเภทตำมลักษณะ
งำน และควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ป.ป.ช.  
2. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 
2544 ตำมระเบียบข้อ 6 ละข้อบกพร่องที่
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง 

เป็นไปตำมตัวชี้วัด มีกำรจัดส่ง
พนักงำนเข้ำอบรมควำมรู้เกี่ยวกับ
กฏหมำย ป.ป.ช. และ สตง. 
 

 

 


