




รายงานผลการด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ  6  เดือน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปลูกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนทุจริต เน้นกำรเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคนในทุกภำคส่วนในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึก  ค่ำนิยมให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  โดนมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์  

ในกำรร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบภำครัฐ  รวมทั้งกำรรณรงค์  เผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  ให้ทุกภำคส่วน  มีวินัย  เคำรพ
กฎหมำย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ  กำรพัฒนำ  ตลอดจนเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๑. กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
คุณธรรม จริยธรรม  ค่ำนิยมใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑ รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม  ตำมหลักธรรมำภิบำล  รวมทั้ง
เผยแพร่  ประชำสัมพันธ์  ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน/ปรำบปรำมกำรทุจริต  
และควำมโปร่งใส 

 ด ำเนินกำร  

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  

 
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับเข้ำร่วมฝึกอบรม/รับฟังบรรยำยธรรมทั้งภำยในและ

ภำยนอกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  ตำม “โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ส ำหรับ
ผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง”   

 

 ด ำเนินกำร วันที่  9  กุมภำพันธ์  2561  
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ  
อ ำเภอส ำโรงทำบ จังหวัดสุรินทร์ 
 ตัวชี้วัด 
     ร้อยละของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสม็จ  เข้ำร่วมฝึกอบรม/รับฟังบรรยำย
ธรรม 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

 ๑.๓  ถวำยสัตย์  ๕  ธันวำ “ข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน” 
 

 ด ำเนินกำร 
ตัวชี้วัด 
จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองที่เข้ำร่วมถวำยสัตย์  

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  
๑.๔ กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร/ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ เช่น  กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน  เป็นต้น 

 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
จ ำนวนโครงกำรที่ผู้บริหำร/ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง  เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีบทบำทในกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในองค์กร 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  ๒ บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำน/กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือประสำนควำมร่วมมือของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำน/กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบำทและ

กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ  ติดตำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเสริมสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนให้เป็นกลไกกำรตรวจสอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๑. กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ๑.๑ กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ. ๒๕๔๐  ให้แก่
ผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วนต ำบล  
พนักงำนจ้ำง  และประชำชนทั่วไป  ตำม “โครงกำรฝึกอบรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร  พ.ศ. ๒๕๔๐”    

 ด ำเนินกำร  

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  

๑.๒ กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  และ  
www.abtsamed.go.th 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
จ ำนวนครั้งในกำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  
๑.๓ กำรจัดเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำร  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้

ผู้บริหำรทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 

จ ำนวนครั้งในกำรรำยงำนผลกำรใช้บริกำร  
ณ  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  
๒. กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบ

ภำยในองค์กร 
๒.๑ กำรจัดท ำแผนควบคุมภำยใน  และแผนกำรตรวจสอบภำยใน  ด ำเนินกำร  

ตัวชี้วัด 
จ ำนวนแผนควบคุมภำยใน  และแผนกำร
ตรวจสอบภำยใน 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๓. กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนและเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ  ในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

๓.๑ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  และกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส  
เช่น  กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติ/ข้อมูลข่ำวสำร  
ให้แก่ผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พนักงำนส่วน
ต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และประชำชนทั่วไป   

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  
 

 ๓.๒ กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 

ร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
หรือพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง (จำกกำรส ำรวจฯ) 

 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม  มีประสิทธิภำพและศักยภำพในกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๑. กำรลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ๑.๑ กำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนแผนงำนงบประมำณ  และ
บุคลำกร 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
มีกระบวนกำรตำมภำรกิจหลัก 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

๒. กำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๒.๑ จัดอบรมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

๓. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผน 

๓.๑ จัดท ำรำยงำนผลควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับมำตรฐำนควำมโปร่งใส 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
รำยงำนผลควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบกับมำตรฐำนควำม
โปร่งใส 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

๑. กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 

๑.๑ กำรส่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองเข้ำร่วมประชุม  อบรม  และสัมมนำที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

      ๑.๑.๑ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      ๑.๑.๒ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
      ๑.๑.๓ ด้ำนกำรเงิน 
      ๑.๑.๔ ด้ำนตรวจสอบภำยใน         

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 

จ ำนวนด้ำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

๑.๒ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดองค์กรให้แก่ผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง   

 ด ำเนินกำร  
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

๒. กำรมีระบบ/กลไกกำร
จัดกำรรับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ 

๒.๑ จัดท ำหลักเกณฑ์/วิธีกำรรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
จ ำนวนช่องทำงรับฟังข้อร้องเรียน   
กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

๒.๒ กำรจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
      กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      • กำรจัดช่องทำงรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส/แสดงควำมคิดเห็น 
            - ตู้รับข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
            - จัดส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์ 
            - www.abtsamed.go.th 

- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 
      • ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
มีหลักเกณฑ์กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์  ทำง  www.abtsamed.go.th 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 
 

http://www.abtsamed.go.th/
http://www.abtsamed.go.th/


ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 

 ๒.๓ กำรจัดกำรและแจ้งผลข้อร้องเรียน  ร้องทุกข์  ด ำเนินกำร  
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่แจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรแก่ผู้ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 ไมไ่ดด้ ำเนินกำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
                 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเสม็จ  มีควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง กำรให้บริกำรมี
คุณภำพมำกขึ้น และท ำให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรคและ
น ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริตล่วงหน้ำหรือแก้ไขปัญหำได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 

 
 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมวิ

นับ คุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  กำรประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนงำนตำมแผน และเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง  

2. พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ให้ควำมร่วมมือกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรมตำม 
แผนฯ และมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ  

  ปัญหำอุปสรรค 
1. ขำดเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบงำนโดยตรงและไม่มีควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนให้ 

เป็นรูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ส ำหรับกำรปรับปรุงแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
1. พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเสริมเสร้ำงคุณธรรมและ 

กำรป้องกนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้มำกกว่ำนี้ 
2. จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงแนะน ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือหำผู้เชี่ยวชำญใน

กำรส่งเสริมกิจกรรม/โครงกำร  มำให้ควำมรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติวำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของส่วนรำชกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสม็จ 

 
 


