
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบตักิารปองกนัการทุจรติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม๒๕๖๓) 

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 กิจกรรมสรางจิตสํานึก
และตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริตในศูนย
พัฒนาเด็กเลก็ 

จัดกิจกรรมสอดแทรก
ความรูความเขาใจใหเด็ก
นักเรียน 

ตุลาคม
๒๕๖๒ 

ศพด.หนองเจ็ด
บาทและศพด.
บานแหลมสอม 

กอง
การศึกษา 

- เด็กนักเรียน
ทั้ง ๒ ศูนยฯ. 
๑๑๕ คน 

เด็กนักเรียนไดรบั
การปลูกฝง
ทัศนคติในการ
ดํารงชีวิต 

 

๒ มาตรการ เสริมสราง 
องคความรู ดานการ
ตอตานการทจุริต 

จัดทําแผนพบัแจกจายให
พนักงาน/เจาหนาที่ได
รับทราบ 

ธันวาคม
๒๕๖๒ 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - พนักงาน/
เจาหนาที่
จํานวน ๓๕ 
คน 

พนักงาน/
เจาหนาที่มี
จิตสํานึกและ
ตระหนักถึงการ
ตอตานการทจุริต 

 

 
 

 
 
 



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 มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายงานของนายก
องคการบรหิารสวน
ตําบลแหลมสอม ปลัด 
และหัวหนาสวนราชการ 

ดําเนินการออกคําสัง่ อนุมัติ 
สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ตุลาคม องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - 
 

มีการมอบ
อํานาจอนุมัติ 
อนุญาตสั่งการ
เพื่อลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

การบริหาร
ราชการ การ
ดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานเกิด
ความคลองตัว
และรวดเร็ว
ตลอดจนการ
อํานวยความ
สะดวกและการ
ใหบรกิาร
ประชาชน 

 

๒ กิจกรรมอบรมใหความรู 
คุณธรรม จริยธรรม การ
สรางความโปรงใส ไร
ทุจริต 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร
บุคคลตนแบบดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

อบรมใหความรู คุณธรรม 
จริยธรรม สรางความ
โปรงใส ไรทจุริต 
หลักเกณฑการพจิารณาของ
ผูไดรับเกียรติบัตร 

มกราคม หองประชุม
องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - ผูบริหาร 
พนักงาน
เจาหนาที่ 
จํานวน ๔๐ 
คน 

ไดรับความรูและ
มีจิตสํานึก
ตระหนักตอการ
ทุจริต  

 



ลําดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

รายละเอียด/ลักษณะการ
ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ท่ีใชในการ
ดําเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ หมาย
เหตุ 

๓. มาตรการใหความรวมมือ 
กับหนวยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐ และองคกร
อิสระ 

ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบจาก สตง. 
คณะทํางาน LPA คณะ ITA 

ตลอดทั้งป
งบ 
ประมาณ 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

ทุกสํานัก/
กอง 

- องคการ
บรหิารสวน
ตําบลแหลม
สอมไดให
ความรวมมือ
ในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติ
ราชการของ 
อบต.จาก
หนวยงาน
ภาครัฐและ
องคกรอสิระ 

การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการ
ของ อบต.จาก
หนวยงานภาครัฐ
และองคกรอสิระ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 



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 กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ิน 

สงเสริมใหสมาชิกสภา อบต.
ไดเขารับการฝกอบรมหรือ
รวมประชุมสมัมนาตาม
หลักสูตรที่ อบต.จัดเองหรือ
หนวยงานภายนอกจัด 

ตลอด
ปงบประมา
ณ 

องคการบรหิาร
สวนตําบล
แหลมสอม 

สํานักปลัด - 
 

สมาชิกสภา
องคการ
บรหิารสวน
ตําบลแหลม
สอมไดเขารับ
การฝกอบรม
และสมัมนา 

การปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา
ทองถ่ินเปนไป
อยางถูกตองตาม
ระเบียบกําหมาย 

 

 
 
 


