
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 เดือนแรก ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดำเนินงาน 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
 

1.1 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

กิจกรรม : พิจารณากำหนดให้มี โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ สัมมนา 
ศึกษาดูงานตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกและตระหนักถึง  
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี

ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 

- มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 
 

 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

- กิจกรรมประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง 

 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
- กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 

 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กิจกรรม “ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 

 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.2 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

กิจกรรม:  พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสัมมนา ศึกษา
อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชนทุกเพศ
วัย ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดำเนินกิจการ การประพฤติตน โดย 
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
        -  โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย (สร้างคนดีวิถี
ประชาธิปไตย)  

 
 
 
 
 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
       -  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญต่างๆในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว  

 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 

1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      -  โครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง (เขื่อนปราณบุรี)อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพ่ือทำอาชีพประมงแบบยั่งยืน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบฯ 

 
 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.3 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

กิจกรรม:  พิจารณากำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การ
ประกวด การยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมของ อปท.ในการต่อต้านการ
ทุจริต 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกและตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
        -  กิจกรรมนิทานคุณธรรม ส่งเสริมความซ่ือสัตย์ สุจริต ชีวิตไม่โกง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
       -  โครงการครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมพูนคุณธรรม นำสังคมไทยเข้มแข็ง 
 

 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 

1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
      -  โครงการอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาจ้าว 
 

 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ  

 รวม 4  กิจกรรม 1 มาตรการ  6 โครงการ  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม:  กำหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งให้ถือ
ปฏิบัติ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์:  เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
       -  กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 
 
 

 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  กำหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคำสั่ง
ให้ถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ ทุกขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตำแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
       -  มาตรการสร้างความโปร่งใสในสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

       -  มาตรการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
       -  กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบ
กฎหมายกำหนด 

 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

        -  มาตรการส่งเสริมความซ่ือตรงและโปร่งในในการบริหารงานด้าน
พัสดุด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

         - กิจกรรมดำเนินการในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์(e - GP) 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

        -  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง  ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยให้ความสำคัญดังน้ี 
       -  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการให้บริการรับชำระภาษี ของ 
อบต.เขาจ้าว 
 

 
 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

      -  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าที่
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

กิจกรรม กำหนดให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าท่ี/
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเก่ียวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  สำนักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาล 
      -  โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน

หรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าที่
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.2  มีการกระจายอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในเทศบาล 
      -  มาตรการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียว กับการสั่ง อนุญาต 

อนุมัติ ปฏิ บัติราชการแทนเพ่ือให้  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกา ร
บ้านเมืองที่ดี 
 

 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ดำเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฎิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

พิจารณาให้มีโครงการ/กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและ
บุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นท่ีประจักษ์ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
การบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
      -  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ สตรีดีเด่น  
 

 
 
 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถ่ิน   
      -  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      -  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

 2.5  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1  ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      -  กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 
 

 
 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอท่ีได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฎิบัติ
ราชการของ อปท. 
      -  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ เพ่ีอการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 

 
 
 
 

  ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

2.5.3  ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
      -  มาตรการ “ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

 
 
 

  ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 

 รวม จำนวน 10 กิจกรรม 6 มาตรการ  1 โครงการ  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฎิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
   -  กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาจ้าว 
 

 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
    -  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง  
    

 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
    -  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.
เขาจ้าว” 

 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
หมายเหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.2  การรับฟังความ
คิดเห็น  การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทำให้ประชาชน
หรือผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเก่ียวกับระบบการร้องเรียนของ
หน่วยงานสามารถแบ่งเป็นประเด็น ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งผลการร้องเรียน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหน้าท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
    -  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
   -  กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการ
ตรวจสอบ 
 

 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลาและแจ้งผลการ
ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    -  มาตรการการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

พิจารณากำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทำให้ประชาชนหรือ
ประชาคมในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมให้ความ
คิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำ
กิจกรรมอ่ืนใด รวมทั้งการมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การ
จัดทำงบประมาณ 
    -  โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

3.3.2  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    -  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
 

 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 
3.3.3  ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
   -  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาจ้าว 
 

 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม จำนวน  3 มาตรการ 3  กิจกรรม 3 โครงการ  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับ
ดูแล 
    - กิจกรรมการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มี
การจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับ
ดูแล 
    - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
    -  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 

 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
   - กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
    

 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

หมายเหตุ 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
    - กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
     

 
 
 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ี
กำหนดไว้ 
      - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 

4.3.2  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีกำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
    - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 

 
 
 

 ดำเนินการ          
  ไม่ได้ดำเนินการ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
หมายเหตุ 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    - ,มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 

4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
    -  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

 
 ดำเนินการ          
 ไม่ได้ดำเนินการ 

   รวม จำนวน 2  มาตรการ 7  กิจกรรม  -  โครงการ  

 



ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
การดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไป  ด้วยความถูกต้อง 
การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น รูปธรรม เพ่ือรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือ  แก้ไขปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

ปัจจัยสนับสนุน  
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมวิ

นับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน  การ
ดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และ
มีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  

ปัญหาอุปสรรค  
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้ เป็น

รูปธรรม  
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ  

ข้อเสนอแนะ  
สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน นั้นได้ดำเนินกิจกรรม 

โครงการตามแผนยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากโครงการเก่ียวกับการ อบรม/ประชุม/การจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ  
รวมตัวคนจำนวนมากยังจัดทำไม่ได้เพราะยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เกิดโรคระบาด (โรคโควิด 19) และจะดำเนิน 
กิจกรรมโครงการที่ยังไม่ด้ำเนินตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
                    (ลงชื่อ)..................................................  
                              (นางสาวฐิติกาญจน์  คำสอน)  
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  รักษาราชการแทน 

                                        หัวหน้าสำนักปลัด  
 

ข้อคิดเห็น ---------------------------------------------     ข้อสั่งการ --------------------------------- 
เห็นชอบตามที่เสนอ  

(นายสมหมาย  ทองคำ)     ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ  
                      ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว    (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 


