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รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
องค�การบริหารส"วนตําบลบางเป�า อําเภอกันตัง จงัหวัดตรัง ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป% พ.ศ. 2561 

มิติที่ 1 :  สร2างสังคมที่ไม"ทนต"อการ
ทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1 การสร2างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"บุคลากรทั้งข2าราชการ
การเมืองฝ9ายบริหาร ข2าราชการการเมือง
ฝ9ายสภาท2องถิ่น  และฝ9ายประจําของ
องค�กรปกครองส"วนท2องถิ่น 

1. โครงการป�องกันการทุจริต ปลูกจิตสํานึก ค�านิยม คุณธรรม
จริยธรรม 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 
 

 2. โครงการฝ$กอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท!องถิ่น 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   
 

 3. โครงการจัดทําคู�มือผลประโยชน0ทับซ!อน 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 
 

มิติที่ 1 :  การสร2างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก"ประชาชนทุกภาคส"วนใน
ท2องถิ่น 

 

1.โครงการอบรมให!ความรู!การอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล!อม 
 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 
 

 2.โครงการชุมชนพอเพียง เกษตรยั่งยืน � ดําเนินการ  
�  ไม�ได!ดําเนินการ   
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป% พ.ศ. 2561 

 3.โครงการส�งเสริมและถ�ายทอดภูมิป8ญญาท!องถิ่น � ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   
 

 4. โครงการอบรมและส�งเสริมอาชีพในท!องถิ่น 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

 5. โครงการรณรงค0การบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน � ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   
 

มิติที่ 1:  การสร2างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก"เด็กและเยาวชน 
 

1. โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก�เด็กและเยาวชน 
 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   
 

 2.  โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม 
 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   
 

3. โครงการอบรมอิสลามในเดือนรอมฎอน 
 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ  

  

4. โครงการค�ายเด็กเยาวชนและครอบครัว � ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป% พ.ศ. 2561 

มิติที่ 2:  การบริหารราชการเพื่อป�องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 2  แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต"อต2านการทุจริตของ
ผู2บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสและตรวจสอบได!  
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

 
 

2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ � ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

มิติที่ 2:  มาตรการสร2างความโปร"งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

1. การยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

มิติที่ 2:  มาตรการการใช2ดุลยพินิจและใช2
อํานาจหน2าที่ให2เป>นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ2านเมืองที่ดี 

1 .การจัดทําคู�มือบริการประชาชน � ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

มิติที่ 2:  มาตรการจัดการในกรณีได2ทราบ
หรือรับแจ2งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1 การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร!องเรียน 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

มิติที่ 3:  การส"งเสริมบทบาทและการมี
ส"วนร"วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3  เผยแพร"ข2อมูลข"าวสาร
ในช"องทางที่เป>นการอํานวยความสะดวกแก"
ประชาชน 

1. มาตรการจัดให!มีช�องทางที่ประชาชนเข!าถึงข!อมูลข�าวสารขององค0การบริหาร
ส�วนตําบลบางเป�า 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   

มิติที่ 3:  การรับฟAงความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร2องเรียน/ร2องทุกข�ของ
ประชาชน 
 

1. การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู�บ!าน ประชาคมตําบล และแผนชุมชน 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   



4 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป% พ.ศ. 2561 

 2. มาตรการจัดการเหตุรําคาญและกิจการที่เป@นอันตรายต�อสุขภาพ 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   

มิติที่ 3:  การส"งเสริมให2ประชาชนมีส"วน
ร"วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส"วน
ท2องถิ่น 

1. มาตรการแต�งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่น 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

 2. มาตรการแต�งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท!องถิ่น 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ   

มิติที่ 4:  การเสริมสร2างและปรบัปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค�กรปกครองส"วนท2องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด 

1. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดินกําหนด 
 

� ดําเนินการ  
� ไม�ได!ดําเนินการ 

มิติที่ 4:  การส"งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท2องถิ่น 
 

1. การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท!องถิ่น 
 

� ดําเนินการ    
� ไม�ได!ดําเนินการ 

 2. การส�งเสริมสมาชิกสภาท!องถิ่นให!มีความรู!ความเข!าใจด!านระเบียบกฎหมาย
ท!องถิ่น 
 

� ดําเนินการ    
� ไม�ได!ดําเนินการ 
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ข2อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การดํา เนินการตามแผนปฏิ บั ติการป�อง กันปราบปรามการทุจริต  และประพฤติ มิชอบ                  
ขององค0การบริหารส�วนตําบลบางเป�า ประจําปDงบประมาณ 2561 ส�งผลให!การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความ
โปร�งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเป@นไปด!วยความถูกต!อง การให!บริการ มีคุณภาพมากข้ึน และ
ทําให!มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเป@นรูปธรรม เพ่ือรับทราบป8ญหา อุปสรรคและนํามาใช!ประกอบการ
จัดทําแผนสําหรับการป�องกันการทุจริตล�วงหน!าหรือแก!ไขป8ญหาได!ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป@นการเสริมสร!างภาพลักษณะของ
องค0การบริหารส�วนตําบลบางเป�า ให!เป@นท่ียอมรับ มีความน�าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต!องการของ
ประชาชนได!อย�างทันท�วงที 

ปAจจัยสนับสนุน/ปAญหาอุปสรรค  
ป8จจัยสนับสนุน 
1. คณะผู!บริหาร สมาชิกสภา ขององค0การบริหารส�วนตําบลบางเป�า ให!ความสําคัญกับการส�งเสริม

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป�องกันการทุจริตคอร0รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส�งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานงานตามแผน และเข!าร�วมกิจกรรมต�างๆ อย�างต�อเนื่อง  

2. พนักงาน ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!างสังกัด ให!ความร�วมมือการดําเนินการในแต�ละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  
  ป8ญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ!าหน!าท่ีผู!รับผิดชอบงานโดยตรง และไม�มีความรู!ในการส�งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ             
ให!เป@นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรท่ีใช!สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

ข2อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค0การ

บริหารส�วนตําบลบางเป�า ประจําปDงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาใช!ในการปรับแผนปฏิบัติการป�องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบขององค0การบริหารส�วนตําบลบางเป�า ประจําปDงบประมาณ 2561 เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดให!มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร!างคุณธรรมและจรรยาข!าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สําหรับการดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร!าง

คุณธรรมและการป�องกันการทุจริตคอร0รัปชั่นเพ่ิมข้ึน 
3. จัดให!มีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร0รัปชั่นและผลประโยชน0ทับซ!อนแก�เจ!าหน!าท่ี หรือหาผู!เชี่ยวชาญในการส�งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให!ความรู!ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร0ชาติว�าด!วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของส�วนราชการ ให!เป@นไป
อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต�อองค0กร 

     


