
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ        ส านักปลัด          องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก โทร. 0 4579 1452 
ท่ี  ยส 73001/                                      วันที่   6   ตุลาคม  2560 
เร่ือง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ประจ าปี  2560 
                               
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

 ตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69 / 2557  เรื่อง  มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ   จันโดชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  12  กันยายน  2557  ได้ก าหนดให้การบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล 
  

 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี  2560  รายระเอียดตามรายงานท่ีแนบ
มาพร้อมนี ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
   
 

(ลงช่ือ) 
     (นายวีรภัทร   หลักด่าน)  
                หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

(ลงช่ือ) 
                   
 
       (นายสมพร   การะเกษ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 

      (ลงช่ือ) 
                 (นายวสันต์   ชัยภูมิ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  ประจ าปี  2560 

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ได้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ได้ด าเนินการตามแผนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ประจ าปี  2560  ได้ส้ินสุดลงแล้ว  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  พร้อมท้ังระบุปัจจัย
สนับสนุน  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  ประจ าปี  พ.ศ. 2560  ดังนี้ 
 

1.ผลการด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  - อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล 
  - ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  - จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคคลท้ังฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
  - จัดท าคู่มือจริยธรรม  ข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 กิจกรรมท่ี 1 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  - โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม  โดยออกประชาคมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  การออกประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ
และความต้องการท่ีมีความเดือดร้อน  จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการเพื่อน าเสนอเข้าแผนพัฒนาต าบล 
  - จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
  - จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม 
 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - แต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลุมพุก 
 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต 
  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมของ  อบต.ลุมพุก  และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
  - เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยม  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ทางส่ือต่างๆ 
บอร์ด  เฟสบุ๊ค  เวปไซค์หน่วยงาน 
  - ส่งเสริมการปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ของบุคลากร  อบต.ลุมพุก 
โดยเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีทางพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  
ประจ าปี  2560 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 - องค์การบริหารสว่นต าบลลุมพุกได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้ตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้า
สิบวันบักจากวันส้ินปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ด าเนินการประเมินผลการ
ควบคุมภายในส าหรับงวดวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560  ตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 - อบต.ลุมพุก มีการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS  มีการเปิดเผยผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ลุมพุก   
 - อบต.ลุมพุก ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการใช้จ่ายเงิน  และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้        
ณ ท่ีท าการ อบต.ลุมพุก  
 กิจกรรมท่ี ๒ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน 
 - จัดระบบการรับและตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์  จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลุมพุก  เผยแพร่
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการด าเนินงานของ อบต.ลุมพุกต่อประชาชน ผ่าน เว็ปไซค์ 
อบต.ลุมพุก และเฟสบุ๊ค อบต.ลุมพุก  
 - จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต.ลุมพุก
ผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ และกล่องรับฟังความคิดเห็น  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 - จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 
 - จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. ปัจจัยสนบัสนุน  
 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการฯ  มีปัจจัยสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. การมีหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นการสร้างระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 2. อบต.ลุมพุก มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส  โดยมีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.ลุมพุก  มีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของอบต.ลุมพุก 
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3. วิเคราะห์แผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 จากการวิเคราะห์แผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีข้อสังเกตุในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ดังนี ้
 1. ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรมท่ี อบต.ลุมพุก ด าเนินการจะเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายกันขึ้นอยู่
กับลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
 2. การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ของส่วนราชการยังคงมุ้งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณ  ยังไม่
วัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น  เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจ 
4. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน 
 ข้อดี  
 1. การจัดท าแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วย
กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดความตระหนักในการท างานท่ีเป็นไปตามระเบียบ  ขั้นตอน  กฏหมาย  และเกิดการ
ติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
 2. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน 
 3. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน  บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบใน
การท างาน  ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. เกิดการสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบการท างานของภาคราชการ  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และเอกชน  ในการตรวจสอบติดตามการท างานของภาคราชการ 
 5. ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท างานของภาคราชการมากข้ึน  ลดจ านวนการร้องเรียนเพิ่มความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการท างาน 
 6. เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต และยึดหลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และด ารงชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 8. เป็นการป้องกันบุคลากรในหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด  ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ 
 9. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง  และมีหลักธรรมาภิบาล 
 ข้อเสีย 
 การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง  เป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและบุคลากรของ
หน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด 
 ปัญหา อุปสรรค 
 1. การจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องท่ียาก  ขาด
งบประมาณในการสนับสนุน 
 2. การจัดอบรมให้ความรู้  จากหน่วยงานกลางท้ังเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมนี้อยไม่ต่อเนือ่ง 
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 3. เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน  ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเอง  โดย
เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส  สมเหตุสมผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    อ าเภอค าเข่ือนแก้ว   จังหวัดยโสธร 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/วันท่ี
ด าเนินการของแต่

ละกิจกรรม 

เอกสาร
แนบ 

ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้าง
จิตส านึก ค่านิยมให้ทุก
หน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติ งานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

- อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคคลท้ังฝ่ายประจ า
และฝ่ายการเมือง 
- จัดท าคู่มือจริยธรรม  ข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
- โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม  โดยออก
ประชาคมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  การออกประชาคมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและความต้องการท่ี
มคีวามเดือดร้อน  จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการเพื่อ
น าเสนอเข้าแผนพัฒนาต าบล 
- จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต  ณ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก 
- จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม 
 

- แต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลุมพุก 

 

 

  

 



 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/
วันท่ีด าเนินการ

ของแต่ละ
กิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมค่านิยมการยก
ย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์
สุจริต 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมของ  อบต.ลุมพุก  
และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
- เผยแพร่และรณรงค์เสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยม  
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ทางส่ือต่างๆ บอร์ด  
เฟสบุ๊ค  เวปไซค์หน่วยงาน 
- ส่งเสริมการปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล  ของบุคลากร  อบต.ลุมพุก โดยเข้าร่วม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีทางพุทธศาสนา  
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  ประจ าปี  
2560 
- องค์การบริหารสว่นต าบลลุมพุกได้ด าเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 
6 ก าหนดให้ผู้ตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเก้าสิบวันบักจากวันส้ินปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทิน องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ด าเนินการ
ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับงวดวันท่ี  1  
ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560  ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

  

 

- ๒ - 



- ๓ - 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/
วันท่ีด าเนินการ

ของแต่ละ
กิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล    
ลุมพุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใน
การป้องกันและและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- อบต.ลุมพุก มีการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง  โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
GFMIS  มีการเปิดเผยผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อบต.ลุมพุก   
- อบต.ลุมพุก ได้จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการ
ใช้จ่ายเงิน  และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้        ณ ท่ี
ท าการ อบต.ลุมพุก  
- จัดระบบการรับและตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์  จัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลุมพุก  เผยแพร่หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อการ
ด าเนินงานของ อบต.ลุมพุกต่อประชาชน ผ่าน เว็ปไซค์ 
อบต.ลุมพุก และเฟสบุ๊ค อบต.ลุมพุก  
- จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของ อบต.ลุมพุกผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
และกล่องรับฟังความคิดเห็น  
 
- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 
- จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ กิจกรรม ผลการปฏิบัติ/
วันท่ีด าเนินการ

ของแต่ละ
กิจกรรม 

เอกสารแนบ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใน
การป้องกันและและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในและต่างประเทศ 
- จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

ลงช่ือ                                            ผู้รายงาน 
                   ( นายวีรภัทร   หลักด่าน ) 
                        หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
หมายเหตุ  แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
                    
 


