
ดำเนินการแล้ว ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และพนักงานของอปท.

เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้

ทันรอบระยะเวลา

2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมของ 

อบต.เขาสมอคอน

ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงาน

และ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
สถานะโครงการ

หมายเหตุ

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ.2562)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

1.1  มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการฝ่ายบริหาร สภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



3 มาตรการจัดทำคู่มือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยจัดทำประกาศมาตรการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการ

ตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือ

จัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ

 2561 ประกาศ ณ 27 ธันวาคม 2560 

และจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เพ่ือแจกจ่ายให้กับพนักงานฯ ทราบ

และถือปฏิบัติ

1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการ

ทุจริต

กิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้าน

การทุจริต ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ 

ผ่าน facebook  อบต.เขาสมอคอน

1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน



2 โครงการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่

ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 

หมู่ที่ 1,2,3  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 

 /หมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4/ 

หมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 / 

หมู่ที่6 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 /หมู่

ที่ 9  ณ วัดบางสำราญ หมู่ที่ 9  /หมู่ที่ 

12,13 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 133 โครงการร่วมใจพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมืองสะอาด

และน่าอยู่

ภายในช่ือโครงการรักษาความ

สะอาด ถนนสายหลัก สายรอง 

และการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ของ อบต.เขาสมอคอน โดย

ดำเนินการส่งเสริมให้มีการคัด

แยกขยะในครัวเรือน และมีการ

จัดเก็บขยะอันตราย  มีการจัด

หน่วยเคล่ือนที่เร็วในการจัดเก็บ

ขยะ

ดำเนินการแล้ว ระหว่างดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

4 โครงการปลูกผักริมร้ัว ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 

2561

1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
สถานะโครงการ

หมายเหตุ



5 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

อาชีพแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่

 อบต.เขาสมอคอน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง

สังคมให้แก่เด็ก "โตไปไม่โกง" 

อบต.เขาสมอคอน

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ แต่

แทรกในหลักสูตรการเรียนการ

สอน

2 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม

ต่อต้านยาเสพติด

ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ วัด

เขาสมอคอน ใช้งบประมาณ 99,227 บาท

3 โครงการคุณธรรมสายใย

ครอบครัว

ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 

2561

1 กิจกรรมประกาศเจตจํานง

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 และ แจ้งแนวทางการดำเนินงานตาม

ประกาศเจตนารมณ์ฯ

1 มาตรการ การสร้างความ

โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ประกาศกําหนดจํานวน วันลา มาสาย 

เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ



2 มาตรการ การออกคําส่ัง

มอบหมายของนายก ปลัด 

อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ

คําส่ังมอบอํานาจการส่ังการ อนุมัติ 

อนุญาต ให้กับ ปลัด อบต. และรองปลัด 

อบต.

3 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน

การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา

เล่ือนข้ัน/กล่ันกรองการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

ในปีงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 1 รอบ  1 

เมษายน 2561

4 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน

การใช้งบประมาณ
มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แสดงผล

รายการจัดซ้ือจัดจ้าง และมีหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ทราบ และทุกคร้ังของการประชุมสภาฯ 

จะแจ้งการใช้จ่ายเงินให้กับ สภาฯทราบ

5 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

ผ่านเว็ปไซต์ 

www.khaosamokhon.go.th และ 

facebook อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง 

บอร์ดประชาสัมพันธ์กองคลัง

6 โครงการจ้างสำรวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการ

จะดำเนินการในช่วงเดือน ก.ค.61

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี



1 โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ

อนุมัติทําโครงการวันที่ 25 ก.ย.2560

2 กิจกรรมการลดขั้นตอน

การปฏิบัติราชการ

21 กระบวนงาน

3 มาตรการ การมอบอํานาจ

อนุมัติสั่งการเพ่ือลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

คําส่ัง ที่ 340/2559 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2559

4 มาตรการการมอบอํานาจ

ของนายก อบต.เขาสมอ

คอน

คําส่ัง ที่ 340/2559 ลงวันที่ 30 ธ.ค.2559

1 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

ดําเนินการ รอบที่ 1 มอบรางวัลให้ในเดือน

 เมษายน 2561

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต



1 มาตรการจัดทำข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ

ในปีงบประมาณ 2561 จัดทําบันทึกตกลง

ราชการ ระหว่างนายก อบต. กับ หัวหน้า

ส่วนราชการ ทุกส่วน ในวันที่ 6 ต.ค.60

2 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลง

การปฏิบัติราชการองค์การ

บริหารส่วนตำบล

ในปีงบประมาณ 2561 จัดทําบันทึกแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส่วนตำบล  ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการ. 

กับ พนักงานแต่ละส่วนราชการ ในวันที่ 2 

ตุลาคม 2560 (รอบที่ 1)

3 มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ

เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน

ตามคําส่ัง ที่    172/2557 ลงวันที่ 18 

มิ.ย.2557

4

มาตรการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ

และองค์กรอิสระ

จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามที่

หน่วยตรวจสอบจัดการฝึกอบรม และ ให้

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้ข้อมูล

กับหน่วยตรวจสอบ



5 มาตรการดําเนินการเก่ียวกับ

เร่ืองร้องเรียน กรณี

บุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ อบต.

เขาสมอคอน

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับเรือง

ร้องเรียน เป็นผู้สืบข้อเท็จจริง และ

รายงานข้อเท็จจริง แก่ผู้บริหาร และผู้

กํากับดูแลทราบและพิจารณาดําเนินการ

ส่ังการต่อไป

1 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 พ.ศ.2540

จัดอบรมในวันที่ 10 เม.ย.61 ณ ห้อง

ประชุม อบต.เขาสมอคอน กลุ่มเป้าหมาย

เป็น ส.อบต./พนักงาน ก่อนการฝึกอบรม 

มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

2 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารการซ้ือหรือจ้างของ 

อปท.

สนับสนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชน ของ อปท.อำเภอท่าวุ้ง(สถานที่

กลาง) ให้ อบต.บางล่ี ใช้งบประมาณ 

18,000 บาท

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวจความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี อปท.ทุกขั้นตอน



3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ที่สําคัญและหลากหลาย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เขาสมอคอน  

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ 

www.khaosamokhon.go.th                

 ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน 

สถานีวิทยุชุมชน/ประชาสัมพันธ์ผ่านรถ

ขยายเสียง หอกระจายข่าว

4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 

และทรัพย์สินของ อบต.และ

การรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ

การเงินการคลัง

เว็ปไซต์ กรมบัญชีกลาง                      

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เขาสมอคอน  

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ 

www.khaosamokhon.go.th                

 ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน 

สถานีวิทยุชุมชน/ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ

กระจายข่าว

5 กิจกรรมการจัดทําส่ือ

ประชาสัมพันธ์ฯ เช่น วารสาร

ส่ือประชาสัมพันธ์วารสาร ไตรมาสที่ 1,2

5 กิจกรรมจัดให้มีช่องทางที่

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของ อบต. เช่นเว็ปไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน/ของ 

อบต.เว็ปไซต์ khoasmokhon.go.th      

 facebook  อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน



1 โครงการจัดประชุมประชาคม

หมู่บบ้าน และระดับตำบลเพ่ือ

จัดทําแผนพัฒนาของ อบต.

เขาสมอคอน

จัดประชุมประชาคมในระดับตําบล วันที่ 2

 ก.พ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

 อบต.เขาสมอคอน

2 กิจกรรมดำเนินงานศูนย์

เร่ืองราวร้องทุกข์ ของ อบต.

เขาสมอคอน

ประกาศจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ลง

วันที่ 18 มิ.ย.2557 โดยแจ้งช่องทางการ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และ กำหนดแผนผัง

ข้ันตอนการร้องเรียน คำส่ัง ที่ 172/257 

ลงวันที่ 18 มิ.ย.2557 มอบหมาย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน

3 โครงการอบต.พบประชาชน ออกให้บริการรับฟังปัญหาความเดือนด

ร้อน และแนะนำการติดต่อราชการ ที่

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 

หมู่ที่ 1,2,3  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 

 /หมู่ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4/ 

หมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 / 

หมู่ที่6 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6 /หมู่

ที่ 9  ณ วัดบางสำราญ หมู่ที่ 9  /หมู่ที่ 



4 โครงการจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรม 

อบต.เขาสมอคอน
คําส่ังที่ 150/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 

2561 เร่ืองจัดต้ังศูนย์ดำรงธรรม อบต.เขา

สมอคอน

5 กิจกรรมรายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ

เม่ือดำเนินการเสร็จแล้ว รายงานผู้กำกับ

ดูแลทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเร่ือง

 และทำหนังสือรายงานผู้ร้องทราบ

6 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน

รำคาญ ด้านการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

มีคําส่ังที่ 383/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2557 เร่ือง แต่งต้ังพนักงานส่วนตำบล

เป็นผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ิน ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.

2535

1 มาตรกาแต่งต้ังคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

 อบต.เขาสมอคอน

คําส่ังที่ 52/2561 ลงวันที่ 23 ก.พ.2561

2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจรับเงินจ้าง

คําส่ังที่  333/60 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

4.1 มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริการกิจการของ อปท.

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



1 โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจำปี 

2561

คําส่ัง ที่ 238/2560. ลงวันที่ 26 ก.ย.2560

2 โครงการจัดทํารายงานผลการ

ควบคุมภายใน

ส่งหนังสือรายงานผู้กำกับดูแล และสตง. ที่

 ลบ 76301/    วันที่ 30 ตุลาคม 2559

3 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน

ส่งหนังสือรายงานผู้กำกับดูแล และสตง. ที่

 ลบ 76301/    วันที่ 30 ตุลาคม 2560

1 กิจกรรมรายงานผลการใช้

จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ

ผ่านเว็ปไซต์ 

www.khaosamokhon.go.th และ 

facebook อบต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง 

บอร์ดประชาสัมพันธ์กองคลัง

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 

ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน

ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

เขาสมอคอน

จัดอบรมในวันที่ 10 เม.ย.61 ณ ห้อง

ประชุม อบต.เขาสมอคอน กลุ่มเป้าหมาย

เป็น ส.อบต./พนักงาน ก่อนการฝึกอบรม 

มีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

1 กิจกรรมการติดป้าย

ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น

การทุจริต

ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสการ

ทุจริต (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ

4.3 การส่งเสริมบทบาทตรวจสอบของ สภาท้องถ่ิน 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต


