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ค าน า 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสิชลได้จัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสิชลนั้น    ขณะนี้ได้ด าเนินการตามแผนดังกล่าวมาครบ 1 ปีแล้ว จึงต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน  
ว่ามีความโปร่งใสและบรรลุตามแผนการปราบปรามการทุจริตที่ได้ประกาศไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีต่อๆไป  

 

 
                                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
                                                     ตุลาคม  ๒๕60 
                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                             

 
                                                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
  

บทน า ๑ 

  

  

  

  

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง ๔ 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ๕-๘ 

แบบที่  ๓  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์       ๙-๑๗ 

  

ภาคผนวก   
- ผนวก ก  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
- ผนวก ข  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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บทน า 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสิชลได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี พ.ศ.2559  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด ของ
คนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
ในประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  
เมื่อได้ด าเนินการครบ 1 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลสิชลจะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และป้องกันการทุจริต เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ 
ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสิชลต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. โครงการเสริมสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

จ านวน 1 กิจกรรม/ปี 1. จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 
เป็นเงิน 5,274.30 บาท 
2. จัดท าโครงการคนไทย ร่วมใจ อนุรักษ์ธรรมชาติ 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  เป็นเงิน 
4,995  บาท 
3. จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 
2,016 บาท 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการจัดท า
โครงการ จ านวน 3 โครงการ 

2. ด าเนินงาน/จัดกิจกรรมของศูนย์
ปรองดองประจ าต าบล 
 

จ านวน 1 กิจกรรม/ปี ไม่มีการด าเนินการ 
 

ไมเ่ป็นไปตามตัวชี้วัด  
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มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
3. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 2 ครั้ง/ปี 1.ด าเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นเงิน 393,300  บาท 
2.โครงการส่งเสริมการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านจอมทอง    
หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 9,499  บาท 
3.โครงการส่งเสริมการด าเนินงานขับเคลื่อนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองพอ หมู่ที่ 
8 เป็นเงิน 23,674  บาท 
4. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านนาลึก 
เป็นเงิน 50,000  บาท 

เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีการ
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม 
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มาตรการ การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. สนับสนุนโครงการศึกษาอบรม
ศาสนาและจริยธรรมของศูนย์
อบรมศานาและจริยธรรมประจ า
มัสยิดคอเขา 
2.โครงการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 1. สนับสนุนโครงการศึกษาอบรมศาสนาและ
จริยธรรมของศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรม
ประจ ามัสยิดคอเขา เป็นเงิน 16,500 
 
1.ด าเนินการตามโครงการพบกันวันพระร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสิชล ในวันที่ 4 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2559 
2.สนับสนุนวัดจอมทอง,วัดเขาพนมไตยและวัด
สระสี่มุมในการจัดกิจกรรมชักพระอ าเภอสิชล เป็น
เงิน 60,000  บาท 
3.สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสิชลในการจัด
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นเงิน 
3,000  บาท 
4.สนับสนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสิชลในการจัด
กิจกรรมประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ เป็นเงิน 
20,000 บาท 

 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีการ
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรม 
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มาตรการ ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทโทษในการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงาน และก ากับดูแลความประพฤติให้เป็นไปตามหลัก
จริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1. จัดท าประกาศคุณธรรม จริยธรรม
และก าหนดโทษในประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้าง
ในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเผยแพร่ข้อมูลจ านวน 2 
ช่องทาง 

1. จัดท าประกาศคุณธรรม จริยธรรมและก าหนด
โทษในประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน 
และลูกจ้างในหน่วยงาน ประจ าปี 2558 และมี 
เผยแพร่ 3 ช่อง ได้แก่ 
1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซด์ www.sichon.go.th 
3.แจกจ่ายคู่มือการด าเนินงานตามประมวล
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการเผยแพร่ 
จ านวน 3 ช่องทาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ เช่น 
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างต่างๆ ข้อมูล
ภาษี ขั้นตอนและกระบวนงานต่างๆ 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปี รวมถึงการ
ประกาศใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
 

มีการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 
 

มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
เผยแพร่ 3 ช่องทาง คือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์ 
www.sichon.go.th 
ข้อมูลข่าวสารได้แก่  
1. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี 
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 
3. แผนการด าเนินงาน  
4. รายงานการประชุมสภา 
5.ประกาศสอบราคา,ประกวดราคาการจัดซื้อจัด
จ้าง 
5. แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
6.แผนการจัดหารพัสดุ 
7.ข้อมูลรายรับรายจ่าย 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีช่องทางในการ
เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
 

2.การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างต่างๆ ใน
กิจการงานของ อบต. 

อย่างน้อย 10ครั้ง/ปี มีการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ก่อสร้างต่างๆของอบต.สิชล ทุกโครงการ 

เป็นไปตามตัวชี้วัด มีการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการก่อสร้างของอบต.สิชลทุก
โครงการ 
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มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
3.การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ 

1 ครั้ง/ปี มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ไมเ่ป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากไม่มี
การตรวจสอบ 

4.ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานบุคคล 

32 คน มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เผยแพร่ 2 ช่องทาง 
1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซด์ www.sichon.go.th 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
 

มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
5.การจัดท าคู่มือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์กร 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

มีการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เผยแพร่ 2 ช่องทาง 
1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซด์ www.sichon.go.th 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากมีการ
ด าเนินการปละประชาสัมพันธ์ 

6.จัดท าคู่มือการให้บริการแก่
ประชาชน จ านวน 28 กระบวนงาน 

ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เข้าถึงข้อมูล 

มีการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน จัดท า
แผ่นพับสื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต 
เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซด์ www.sichon.go.th 
3.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอบต.สิชล 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด  

7.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน 

จ านวน 1 ศูนย์ มีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.สิชล จ านวน 1 
ศูนย์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

เป็นไปตามตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 

http://www.sichon.go.th/
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มาตรการ เสริมสร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กร 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

มีการจัดท าแผ่นพับการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
เผยแพร่ 3 ช่องทาง 
1.บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซด์ www.sichon.go.th 
3.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอบต.สิชล 
 

เป็นไปตามตัวชี้วัด  

2.จัดให้มี/พัฒนาช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

มีช่องทางการร้องเรียนอย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จ านวน 4 ช่องทาง  
1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.สิชล 
2. โทรศัพท์หมายเลข 075335749 
3. โทรสารหมายเลข 075335749 
4. เว็บไซต์ www.sichon.go.th 

เป็นไปตามตัวชี้วัด  

3.จัดให้มีช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นที่สะดวกและหลากหลาย 

มีช่องทางอย่างน้อย 3 ช่องทาง 1.จัดให้มีเวทีประชาคม 
2.มีกล่องรับฟังความคิดเห็น 
3.เว็บไซต์ www.sichon.go.th 

เป็นไปตามตัวชี้วัด  

4.จัดท าแผนผังการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน 

มีแผนผังอย่างน้อย 1 จุด 1.มีแผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
2.มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

เป็นไปตามตัวชี้วัด  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sichon.go.th/
http://www.sichon.go.th/
http://www.sichon.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกส่วนงาน 
มาตรการ พัฒนาระบบการจัดการองค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้แก่ให้แก่บุคาการทุกส่วนงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต. 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน 
 

1.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 
169,324 บาท  
2.ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบต. เป็นเงิน 131,600 บาท 

ไมเ่ป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากผู้
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน  

2.ส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
อบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 4 คน ไม่มีการฝึกอบรม ไมเ่ป็นไปตามตัวชี้วัด  

3.เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการทุจริตและกระท าผิดวินัย 

2 ครั้ง/ปี 1.ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 
2.เผยแพร่คู่มือคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.เผยแพร่แผ่นพับรณรงค์การป้องกันการทุจริต 

เป็นไปตามตัวชี้วัด 
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มาตรการ เสริมสร้างหรือจัดหาบุคลากรเชี่ยวชาญหรือเฉพาะสาขา ส าหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเกิดความช านาญเกี่ยวกับ
กาตรวจสอบและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

1 คน/ครั้ง ไม่มีการด าเนินการ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 
 

 


