
 

 
 

รายรายงานงานผลผลการดำการดำเเนินการนินการ  
แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖(พ.ศ. ๒๕๖๒๒  --  ๒๕๖๒๕๖๔๔))  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓๓ 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชช



รายงานผลการดำเนินการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
  ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ท่ี ปช. 00๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2558 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และ
ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นั้น  
  คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแนวทางไว้ เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐท่ีกำหนดขึ้นไว้ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 
2559 เรื่อง เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เรียบร้อย
แล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ - 
2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 256๑ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความ
คุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖  

สรุปผลการดำเนินงาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 256๒ - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียดดังนี้ 
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ภาพรวมของการดำเนินงาน 
 

รายงานผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

มิติ 
โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ 

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ตามข้อบัญญัติ ใช้จริง โครงการ งบประมาณ 

๑ ๑๒ ๔ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 90,000.00 48,700.00 ๓๓.๓๓ 8.47 

๒ ๑๑ ๑๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 25,000.00 25,000.00 90.91 55.56 

๓ ๑๐ ๙ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 15,000.00 ๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ๙ ๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 0.00 ๐.๐๐ 66.67 ๐.๐๐ 

รวม ๔๒ ๒๙ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 130,000.00 73,700.00 69.05 8.57 

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน) 

มิติที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติที่ ๓ มิติที ่๔ รวม ๔ มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑๒ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ 

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติที ่๓ มิติที ่๔ รวม ๔ มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑๒ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๙ ๐.๐๐ ๔๒ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ 

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติท่ี ๑ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ 48,700.00 

มิติท่ี 2 ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 25,000.00 

มิติท่ี ๓ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

มิติท่ี ๔ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๔ มิติ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 73,700.00 

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการต้ัง
ต้น 

โครงการที่บันทึก 
บรรจุในข้อบัญญัติ/
แผนการดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ 
ไปปฏิบัติ 

ระดับการนำแผนฯ 
ไปปฏิบัติ 

๔๑ ๔๒ ๗ ๐ ๒๙ ๑๓ ๗๐.๗๓ ปานกลาง 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจา่ย 
(บาท) 

สถานะ 

รอ
รายงาน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 0.00     

๒ มาตรการส่งสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00    

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน

๓ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ (website, facebook, 
line, บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

0.00 0.00    

๔ โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันสำคัญของชาติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 0.00     

๕ โครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๘๐,๐๐๐.๐๐ 0.00     

๖ โครงการทำความสะอาดแนวปะการังในตำบลแหลมตะลุมพุก ๓๕,๐๐๐.๐๐ 0.00     

๗ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 0.00     

๘ โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย ๒๐,๐๐๐.๐๐ 18,700.00     

๙ โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 0.00     
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
รอ

รายงาน 
ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

๑๐ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐     

๑๑ กิจกรรมรณรงค์เยาวชนไทยโตไปไม่โกง 0.00 0.00     

๑๒ โครงการอาสาสมัครท้องถิน่รักษ์โลก ๒๐,๐๐๐.๐๐ 0.00     

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑๓ กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
0.00 0.00     

๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

๑๔ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติ/ข้อมูลข่าวสาร ให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

0.00 0.00     

๑๕ กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐     

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑๖ กิจกรรมการลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 0.00 0.00     

๑๗ มาตรการการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

0.00 0.00     
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ

รอ
รายงาน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

๑๘ กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑๙ มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๐ กิจกรรมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๑ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๒ มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๓ มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ๐.๐๐ ๐.๐๐     

มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน
๒๔ โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแหลมตะลุมพุก 
๐.๐๐ ๐.๐๐     
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ

รอ
รายงาน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

๒๕ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๖ 
 

มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

๒๗ โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๘ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     

๒๙ มาตรการกำหนดขัน้ตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรยีน ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓๐ มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓.๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓๑ มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓๒ มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓๓ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

๐.๐๐ ๐.๐๐     
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ

รอ
รายงาน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๓๔ กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓๕ กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

๓๖ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ และ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย 

๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓๗ กิจกรรมการายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน

๓๘ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๓๙ กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิน่ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต

๔๐ มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน ๐.๐๐ ๐.๐๐     

๔๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการ
การบริหารชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 

รอ
รายงาน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

๔๒ กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐     

รายละเอียดผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

โครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๒. มาตรการส่งสริมการปฏิบั ติ งานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่ อใช้เป็นกรอบในการควบคุม
พฤติกรรมความประพฤติของ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

๓. กิ จกรรมการเผยแพร่ข้ อมู ลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้ประชาชนทราบ (website, facebook, 
line, บอร์ดประชาสัมพันธ์) 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก เฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
และบอร์ดหน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - 

๔. โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในวันสำคัญของชาติ 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๖. โครงการทำความสะอาดแนวปะการังใน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๗. โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
(ปะการังเทียม) 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๘. โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการรณรงค์เพื่อ
จัดการและคัดแยกขยะมูลฝอย 

- - 

๙. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑๐. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

- - 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

๑๑. กิจกรรมรณรงค์เยาวชนไทยโตไปไม่โกง ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๑๒. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ไม่ได้ดำเนินการ - - 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๑๓. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ทุจริตของ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำประกาศเจตจำนง
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร และประกาศเจตจำนงการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนเมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 2561 

- - 

๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑๔. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/
ระเบี ยบ/ข้อบั งคับ/วิ ธีการปฏิบั ติ /ข้อมู ล
ข่าวสาร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส เช่น กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัติ/ข้อมูลข่าวสาร ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกทราบ 

- - 

๑๕. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จ้างมหาวิทยาลัย
ทักษิณในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

- - 

 

 

 

 



- 12 - 

โครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑๖. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้พิจารณาปรับลด
และจัดทำประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ วารสาร แจ้งเวียน เสียงตามสาย เป็นต้น 
3. จัดทำผังการปรับลดขัน้ตอนให้เป็นปัจจุบัน 

ระเบียบ กฎหมาย มี
การเปล่ียนแปลง ทำ
ให้ ต้องมีการปรับลด
ขั้นตอนให้เป็นปัจจุบัน 

1 . ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนงาน และเพิ่มช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
หรือช่องทางอื่น ๆ 
2. พิจารณาเพิ่มกระบวนงานปรับ
ลดให้ครอบคลุมตามกิจกรรมการ
ให้บริการตามภารกิจและอำนาจ
หน้าท่ี 

๑๗ . มาตรการการมอบอำนาจ อนุ มั ติ  
อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำคำส่ังการมอบ
อำนาจ อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก รององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- - 

๒.๔ การเชิดชเูกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

๑๘. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุ ค คล  ห น่ วย งาน  อ ง ค์ ก ร ดี เด่ น  ผู้ ท ำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑๙. มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ และดำเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ครบทุกส่วนราชการ และมีการนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- - 

๒๐. กิจกรรมจัดทำข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ และดำเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ครบทุกส่วนราชการ และมีการนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

- - 

๒๑. กิจกรรมให้ ความร่วมมือกับหน่ วย
ตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ให้ความร่วมมือกับทุก
หน่วยตรวจสอบท่ีดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามอำนาจหน้าท่ี 

- - 

๒๒. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ให้ความร่วมมือกับทุก
หน่วยตรวจสอบท่ีดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามอำนาจหน้าท่ี 

- - 

๒๓. มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  ได้มีการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยสำนักงานปลัดเป็น
ผู้ดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

การป ฏิ บั ติ ง าน ไม่
สามารถขับเคล่ือนได้ 

องค์ก ารบริห าร ส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก อยู่ระหว่าง
ก า รด ำ เนิ น ก าร ป รั บ ป รุ ง
ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์  เพื่ อ ให้การปฏิบั ติ งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
๒๔. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีใช้บริการ 

- - 

๒๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัด
จ้าง โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และปิดป้ายประชาสัมพันธ์ 

- - 

๒๖. มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุ ก จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก ดังนี้ 
1. บอร์ดหน้าท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
3. ประกาศเสียงตามสาย 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
๖. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  
๗. เฟซบุก๊องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

- - 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 

๒๗. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๒๘. โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ดำเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ทุกครั้งท่ีมีการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

- - 

๒๙. มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีกระบวนการ
ร้องเรียน/เรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

- - 

๓๐. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้มอบหมายให้
สำนักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขเหตุเดือดร้อน 

- - 

๓.๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓ ๑ . ม าต รการแ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรม ก าร
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ดำเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาฯ โดยดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 

- - 

๓๒. มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- - 

๓๓. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้ดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพกุ 

- - 
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๓ ๔ . กิ จ ก ร รม ก าร จั ดท ำราย งาน ก าร
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 

ผู้ จั ดทำรายงานการ
ประเมิ นผลควบคุม
ภายในบางส่วนราชการ
ยังไม่มีความเข้าใจใน
การจัดทำ 

เห็นควรจัดทำโครงการหรือส่ง
ผู้จัดทำควบคุมภายในไปอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำ
ควบคุมภายใน 

๓๕. กิ จกรรม ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุม พุ ก  มี การติดตาม
ป ระ เมิ น ผลก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน  โด ย จัดท ำค ำ ส่ั งแ ต่ ต้ั ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพร้อมท้ั ง
จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ผู้ จั ดทำรายงานการ
ประเมิ นผลควบคุม
ภายในบางส่วนราชการ
ยังไม่มีความเข้าใจใน
การจัดทำ 

เห็นควรจัดทำโครงการหรือส่ง
ผู้จัดทำควบคุมภายในไปอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดทำ
ควบคุมภายใน 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

๓๖. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกีย่วกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้มีการประชาสัมพันธ์
การบรรจุแต่งต้ังไปยังอปท.อื่นประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะ ลุมพุ ก  และติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

- - 

๓๗. กิจกรรมการายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ โดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

-  

๓๘. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จัดให้มีคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- - 
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โครงการ ผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

๓๙. กิจกรรมการส่ง เสริมให้ความรู้ ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิน่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

๔๐. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดย
ภาคประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จัดทำมาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 

- - 

๔๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำ
องค์กรชุมชน คณะกรรมการการบริหาร
ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

๔๒. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

ไม่ได้ดำเนินการ - - 

 

 
 
 
                                                                                                                                                     ลงช่ือ 

 
 
 
 



 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล์ : lamtalumpuk.62@gmail.com 
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