
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม อําเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 
มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๑ โครงการเยาวชนไทย
หัวใจใสสะอาด 

อบรมเพื่อปลูกฝงคานิยมที่
ไมทนตอการคอรัปช่ันและ
สงเสริมใหกลุมเด็กและ
เยาวชนไดรวมกันทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะและตระหนักใน
ปญหาการทจุริตคอรัปช่ัน 

มีนาคม 
๒๕๖๒ 

หองประชุม
องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด ๑๐,๐๐๐ 
 

กลุมเด็กและ
เยาวชน/ผูนํา
ชุมชน/
ประชาชน
ทั่วไป/
เจาหนาที่/
รวม ๕๓ คน 

เด็กและเยาวชน/
ผูนําชุมชน/
ประชาชนทั่วไป/
เจาหนาที่มี
ความรูความ
เขาใจในเรื่องการ
ทุจริตและ
คอรัปช่ันมากข้ึน 

 

๒ มาตรการจัดทําคูมอืการ
ปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

จัดทําคูมือผลประโยชนทับ
ซอน 

เมษายน 
๒๕๖๒ 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - คูมือ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกัน
ผลประโยชน
ทับซอน 

บุคลากร
ผูปฏิบัติงานมีองค
ความรูในการ
ปฏิบัติงานเปนไป
ดวยความถูกตอง 

 

 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๓ กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม พฒันา
และปรับปรงุ 

รวมกันปลูกตนไม 
ปลอยปลา 

ตลอด
ปงบประมา
ณ 

ตําบลแหลม
สอม 

สํานักปลัด - ผูนําชุมชน/
ผูบริหาร/
พนักงาน
เจาหนาที่/
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 
๕๐ คน 

ไดอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

๔ โครงการพัฒนาคน 
พัฒนาวัด 

มีการบรรยายเรื่อง
ความสําคัญของวัน
เขาพรรษา สวดมนตบูชา
พระรัตนตรัย รบัเบญจศิล 
ประกอบพิธีศาสนา ถวาย
สังฆทานและเทียนพรรษา 

กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

๑,๓๙๗ ผูนําชุมชน/
ผูบริหาร/
พนักงาน
เจาหนาที่/
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน 
๗๓ คน 

สืบทอดประเพณี 
ไดรวมกันทําบญุ
เกิดพลงัความ
สามัคคีและ
ความสัมพันธอันดี
ระหวางกัน 

 

 
 
 
 



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๑ กิจกรรม ประกาศแสดง
เจตจํานงสจุรติ 
เสริมสรางคุณธรรมและ
การโปรงใสในการ
บรหิารงาน 

ประกาศเผยแพรทาง
เว็บไซต 

มกราคม
๒๕๖๑เปน
ตนไป 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - 
 

มีการประกาศ
เจตจํานง
สุจริต 
เสริมสราง
คุณธรรมและ
การโปรงใสใน
กาบรหิารงาน 

ไดรับทราบถึงการ
ประกาศเจตจํานง 

 

๒ กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 

นําเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
เผยแพรตามชองทางการ
ประชาสมัพันธของ อบต. 

ตลอด
ปงบประมา
ณ 
 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

กองคลงั - เผยแพรขอมลู
ขาวสาร
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 

ประชาชนได
เขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบั
การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดหา
พัสดุเปนไปอยาง
โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 

 

 
 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๓ มาตรการปองกันการรบั
สินบน 

ประกาศมาตรการรบัสินบน กันยายน องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - ผูบริหาร/
พนักงาน
เจาหนาที่  

รับทราบถึง
มาตรการรบั
สินบน และ
ปฏิบัติตาม
มาตรการ 
 

 

๔ กิจกรรมยกยองบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

มอบเกียรติบัตรบุคคล
ตนแบบดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

มกราคม 
 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - บุคคลภายใน
และภายนอก
ขององคการ
บรหิารสวน
ตําบลแหลม
สอม 

เปนแบบอยางที่ดี
และมีขวัญ
กําลังใจในการ
ทํางานตอไป 

 

 
 
 
 
 



 
มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๑ มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

จัดขอมูลขาวสารประเภท
ตางๆเผยแพรตอประชาชน
ในพื้นที่และนอกพื้นที ่

 
 
 

ตลอด
ปงบประมา
ณ 
 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - 
 

มีขอมูล
ขาวสาร
ประเภทตางๆ
เผยแพรตอ
ประชาชนและ
เขาถึง
โดยสะดวก 

ประชาชน
สามารถ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
และเขาถึงขอมลู
ตามภารกิจหลกั
ของ อบต. 

 

๒ จัดประชุมประชาคมเพือ่
จัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน 

จัดประชุมประชาคมทุก
หมูบานเพื่อแกปญหา
รวมกัน 

กุมภาพันธ องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - ผูนําชุมชน/
ผูบริหาร/
พนักงาน
เจาหนาที่/
ประชาชนใน
พื้นที ่

รับทราบปญหา
และเสนอปญหา
ความเดือดรอน
เพื่อประกอบการ
เขาแผนพัฒนา
ทองถ่ินของ อบต. 

 

 
 
 



 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๓ มาตรการจัดใหมีชองทาง

การรองเรียน-รองทุกข 
เขาถึงไดหลากหลาย 

มีชองทางการรองเรียน-รอง
ทุกข  
-ติดตอดวยตัวเอง 

-ทางเว็บไซต  
-กลองรับเรื่องรองเรียน-
รองทกุข 
-ทางโทรศัพท ๐๗๕-
๕๗๖๔๔๔ 
-ทางไปรษณีย  
-ทาง facebook/line 

ตลอด
ปงบประมา
ณ 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - มีชองทาง

รองเรียน-รอง
ทุกข ไมนอย
กวา  ๕
ชองทาง 

ประชาชน
สามารถรองเรียน 
รองทกุข เขาถึง
ชองทางได
หลากหลาย 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/  

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ

ดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

ผลการดําเนินการ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ 

๑ มาตรการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 

ประเมินผลการควบคุม
ความเสี่ยงภายในของ
หนวยงาน เมือ่สิ้นสุด
ปงบประมาณตาม
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลงัวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

กันยายน องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - 
 

สวนงานตางๆ
ภายใน
องคการ
บรหิารสวน
ตําบลแหลม
สอม 

การควบคุม
ภายในมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติ
ตามอยางตอเน่ือง 
รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบและ
ขอบังคับที่
เกี่ยวของกบัการ
ดําเนินการ 

 

๒ กิจกรรมรายงานผลการ
ใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 

นํางบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบอื่นๆที่
ระเบียบกําหนดติดประกาศ
และเผยแพรเว็บไชตให
ประชาชนทราบ 

พฤศจิกายน องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

กองคลงั - ประกาศให
ประชาชน
ไดรับทราบ 

ประชาชน
สามารถ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
และเขาถึงขอมลู
ตามภารกิจหลกั
ของ อบต. 

 



 
 


