
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

************************************* 

               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี  6  มิถุนายน  2560 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางใน

การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ นั้น 

               เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่อ้อ  จึงสรุปภาพรวมของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ ให้ประชาชนได้รับทราบตาม

บัญชีสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ แนบท้ายประกาศนี้ 

               จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายสมคิด   ศรีมูล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 

 

 



บัญชีสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

***รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมปรากฏตามบันทึกรายงานผลของแต่ละส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงาน 

ส านักงานปลัด     

2. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร 

ส านักงานปลัด     

3. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.แม่อ้อ 

ส านักงานปลัด     

4. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
 

ส านักงานปลัด     

5. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 

ส านักงานปลัด     

6. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส านักงานปลัด     

7. มาตรการ “ปลูกฝังองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” 
 

ส านักงานปลัด     

 



 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 
 
 
 

1. โครงการปลูกพืชทางเลือก ส านักงานปลัด     

2. โครงการพัฒนาปรับปรงุคุณภาพดินเพ่ือการเกษตร ส านักงานปลัด     

3. โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักแผ่นดิน ส านักงานปลัด     

4. โครงการอนุรักษ์ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    

5. โครงการอนุรักษ์งานประเพณีเน่ืองในวันเข้าพรรษา กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    

6. โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถ่ินต าบล 
แม่อ้อ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    

7. โครงการหมู่บ้านถือศีลห้า 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

    

3. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 

1. โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ส านักงานปลัด     

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีในต าบลแม่อ้อ 

ส านักงานปลัด     



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต” 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ส านักงานปลัด     

2. มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ 

 
 

1. มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการบริหารงานบุคคล งานการเจ้าหน้าท่ี     

2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

งานการเจ้าหน้าท่ี     

3. กิจกรรม “สร้างความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 

งานการเจ้าหน้าท่ี     

4. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

กองคลงั     

5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 

กองคลงั     

6. กิจกรรม “สร้างความโปรง่ใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ” 

งานพัสดุ 
กองคลงั 

    



7. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ -       
จัดจ้าง 

งานพัสดุ 
กองคลงั 

    

8. กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

9. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองคลงั     

10. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

11. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” ทุกส่วนราชการ     

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3. มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

1. กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

 
 

2. โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

3. มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    



4. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ส านักงานปลัด     

5. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ส านักงานปลัด     

4. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจกรรมการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด     

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด     

5. มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด     

2. มาตรการ “จัดการข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5. มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

3. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ” 

ส านักงานปลัด     

4. กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่อ้อ 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    



 5. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

6. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

    

7. มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

ส านักงานปลัด     

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 



1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน” 
 
 
 
 

1. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ส านักงานปลัด     

2. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ” 

ส านักงานปลัด     

3. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสรร
ของราชการ พ.ศ.2540 
 

ส านักงานปลัด     

4. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญและ
หลากหลาย 
 

ส านักงานปลัด     

5. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลงั พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 

กองคลงั     

6. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ” 

ส านักงานปลัด     

7. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ “วารสาร” 
 

ส านักงานปลัด     

2. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ส านักงานปลัด     

2. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

ส านักงานปลัด     

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ แล้วเสร็จ อยู่ระหวา่ง ไม่ได้



ด าเนินการ ด าเนินการ 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกจิการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 

1. มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ส านักงานปลัด     

2. “โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน” ส านักงานปลัด     

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 

ส านักงานปลัด     

4. มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
 

กองช่าง 
กองคลงั 

    

5. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

กองคลงั     

6. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลัด     

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การสร้างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 

1. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2561 - 2564 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

2. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ส านักงานปลัด 
กองคลงั  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

3. กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

4. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลงั  
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 

    

2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

กองคลงั     

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

ส านักงานปลัด     



3. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

งานพัสดุ 
กองคลงั 

    

4. โครงการอบรมกรรมการตรวจงานจ้าง 
 

งานพัสดุ 
กองคลงั 

    

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การด าเนินการ  
หมายเหตุ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหวา่ง 
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 
 
 
 

1. โครงการอบรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัด 

    

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต.ของ  
อบต.แม่อ้อ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานปลัด 

    

3. กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

งานกิจการสภา 
ส านักงานปลัด 

    

4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

งานกิจการสภา 
ส านักงานปลัด 

    

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

ส านักงานปลัด     

 


