
   

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  โทร  0  4591  5866 

ที่   ศก 77601/- วันที ่  30  ตุลำคม  2562 

เรื่อง  รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2562       
           

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 

 เรื่องเดิม 
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด โดยให้ 
แต่ละหน่วยงำนศึกษำรำยละเอียดและปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตดังกล่ำว เ พ่ือเป็นกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ  
 

 ข้อเท็จจริง 
  ปัจจุบันแต่ละหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ได้ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ส ำหรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือฉบับนี้  
 

 ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 สู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรน ำเรียนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดต่อไป  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
           (ลงชื่อ).............................................ผู้รำยงำน 

                (นำงสำวคัคนำนต์  สมนึก) 
                                            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด  
................................................................................................................................. ............................................. 

(ลงชื่อ) 
    (นำยด ำรงศักดิ์  มุขขันธ์) 

    หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.อีปำด 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
...................................................................................... ........................................................................................  
      (ลงชื่อ) 
       (นำงสำวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์) 
               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
............................................................................................................................. ................................................. 
      (ลงชื่อ) 
        (นำยอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 
           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 



   

 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. บทน า 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ได้จัดท ำได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2561) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –2560) 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัยโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล”เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนภำยในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ใช้เป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นกำรสร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส 
จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำร
รณรงค์และปลูกจิตส ำนึกนึกค่ำนิยมของสังคมให้ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และมิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2561) ได้ครบถ้วนทุกโครงกำร/กิจกรรม โดยเฉพำะในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 แต่ยังคงพบว่ำมีข้อสังเกตในกำร
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 1) กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ยังคงมุ่งเน้นกำร
วัดผลเชิงปริมำณ แต่ไม่ได้มีกำรวัดผลเชิงคุณภำพจำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจำกผู้รับผิดชอบยังขำดควำมเข้ำใจในเรื่อง
ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 
 2) กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนภำยในท ำให้กิจกรรมที่
จัดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของกำรต่ำงคนต่ำงท ำ 
 3) ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ ยังไม่มีกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำสังคม (ภำคเอกชน ประชำชน  และ
เครือข่ำยต่ำงๆ ได้มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดโดยเฉพำะ
กำรเข้ำมำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรำชกำรที่มีผลกระทบต่อประชำชนหรือตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย
ต่ำงๆ 
 
3.ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ 
 ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัย ในกำรสนับสนุนและผลักดันให้กำร
ด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 1) กำรที่มีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยสภำต ำบล เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 2) มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอีปำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
 3) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียนทำง Web site และ facebook เสียงตำมสำย               
กำรประชำสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ 
 



   

 

 4) ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญและก ำชับหน่วยงำนในสังกัดให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
4. ข้อดีและข้อเสียในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 ข้อดี 
  ๑) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2561) ช่วยกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเกิดควำมตระหนักในกำรท ำงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ ขั้นตอน กฎหมำย และเกิดกำรติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ
  2) เกิดกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน และบุคลำกรมีควำมละเอียด
รอบคอบในกำรท ำงำน 
  3) ประชำชนเกิดควำมมั่นใจในกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดมำกขึ้น ลดจ ำนวนกำร
ร้องเรียนเพ่ิมควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
  4) เป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติงำนโดยสุจริตและยึดหลัก 
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนเสริมสร้ำงและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5) เป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำรงชีวิตของบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ 
  6) เป็นกำรป้องกันบุคลำกรของหน่วยงำนรำชกำรมิให้กระท ำผิดซึ่งท ำให้เกิดผลในทำงปฏิบัติที่ดี
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ท่ีต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
  7) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชนมีคุณธรรมจริยธรรม
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีหลักธรรมำภิบำล 
 
 ข้อเสีย 
  1) กำรจัดท ำกิจกรรมหรือแผนงำนบำงอย่ำงเป็นกำรเพ่ิมภำระจำกกำรปฏิบัติงำนประจ ำและบุคลำกร
ของหน่วยงำนไม่ได้ให้ควำมสนใจและไม่เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำตัวชี้วัด 
  2) ประชำชนยังขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
  ๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังคงขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 
5.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ 
  1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดมีกำรตรวจสอบปัญหำกำรทุจริตโดยฝ่ำยสภำเทศบำลนั้นอำจได้ผล
ในบำงโครงกำร แต่เนื่องจำกฝ่ำยสภำฯมีข้อจ ำกัดเรื่องควำมรู้ควำมสำมำรถเนื่องจำกสมำชิกสภำยังมีควำมรู้                        
ไม่หลำกหลำยและขำดควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ท ำให้อำจมีกำรตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน 
  2) กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรงท ำให้กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน             
มีกำรตรวจสอบไม่สม่ ำเสมอ แม้ว่ำจะมีกำรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบภำยในแต่เป็นกำรก ำหนดในเชิง
สัญลักษณ์มำกกว่ำที่จะมีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงำนหลัก
ของตนเองก่อน อำจท ำให้ไม่มีเวลำด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ 
  3) ปัญหำเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่ำบำงกรณีไม่มีมูลควำมจริง หรือบำงกรณีเป็นกำรกลั่นแกล้ง
บุคคลอ่ืน หรือเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ท ำให้เสียเวลำในกำรตรวจสอบ และกระทบต่อขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 



   

 

6. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
 1) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็น
รูปธรรมมำกขึ้น 
 2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยน ำผลกำรประเมินมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
 3) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยมีต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเพ่ือกำรตรวจสอบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 5) ควรก ำหนดกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำนและมีควำมเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันทุกปีงบประมำณ 
 6) ควรก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐเพ่ือให้ทรำบ
ว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด 
 7) ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและพฤติมิ
ชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำดที่ถูกต้องให้ประชำชนทรำบและเป็นไปอย่ำงทั่วถึง โดยมีช่องทำงในกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั้งกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะและประชำชนโดยรวม เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสำร สิ่งพิมพ์ และ
อ่ืนๆ   
 8) เปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและรับแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอรัปชั่นจำกประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
ซึ่งจ ำเป็นต้องมีแผนกำรด ำเนินงำนและกำรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสมโดยอำจจะใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดช่องทำงที่
ให้ประชำชนและผู้รับบริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรจัด
ตู้รับข้อคิดเห็น กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นจัดตู้รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริตเป็นต้น 
 9) จัดระบบกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรทุจริตที่ได้รับจำกประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำข้อมูลต่ำงๆ ไป
ประกอบกำรปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบและก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ โดยควร
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่อง วิเครำะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนรำชกำรที่มีผลกระทบต่อประชำชนหรือตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรส่งเสริมจิตส ำนึก
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

26 – 27 ก.ค.
2562 

อบต.อีปำด 27,000 30 ด ำเนินกำร
แล้ว 

2 โครงกำร อบต.ยิ้ม ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - 40 ด ำเนินกำร
แล้ว 

3 โครงกำร อบต.อีปำด เต็ม
ใจให้บริกำรประชำชน 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - 40 ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ภำยในเขตต ำบลอีปำด 

7 – 8 ส.ค.
2562 

ถนนภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 

1 - 5 

15,000 450 ด ำเนินกำร
แล้ว 

2 โครงกำรมองไปไร้ขยะ 18 – 20 ก.ย.
2562 

เขตชุมชน  
ต.อีปำด 

20,000 300 ด ำเนินกำร
แล้ว 

3 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
เสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป 

1 พ.ค.2562 เขตชุมชน  
ต.อีปำด 

25,000 50 ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/

โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

2 กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
และกำรบริกำรประชำชนเพื่อให้
เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

3 กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อ
รำชกำร 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 



   

 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรลดขั้นตอนกำร
ให้บริกำรประชำชน 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มำตรกำรจัดกำร ในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 มำตรกำร “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/

โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 มำตรกำร “ปรับปรุงศนูย์ข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบล 
อีปำดให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น” 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

2 มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรทีส่ ำคัญและหลำกหลำย” 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

3 มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรจัดท ำ เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนนิงำน และ
กำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร ตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมกำรรำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชน
ได้รับทรำบ 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - เจ้ำหน้ำที่และ
ประชำชนต ำบล 

อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 โครงกำรอบรมทัศนศึกษำดู
งำนเพื่อเพิ่มพูนวิสยัทัศน์ 
และประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำง 

4 – 7 มี.ค.
2562 

อบต.อีปำดและ
ศึกษำดูงำน
นอกสถำนที ่

200,000 42 ด ำเนินกำร
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.4 เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่

จัดกิจกรรม/
โครงการ 

สถานที่ด าเนิน
กิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ 

(คน) 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมกำรติดป้ำย
ประชำสัมพนัธ์กรณีพบเห็น
กำรทุจริต 

ตลอด
ปีงบประมำณ 

อบต.อีปำด - ประชำชนต ำบล 
อีปำด 

ด ำเนินกำร
แล้ว 

 


