
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

ที ่ สร  72901/-            วันที ่  8   กุมภาพันธ์  2566     

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 12  เดือน  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

1.เรื่องเดิม 
           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส อันจะนำไปสู่เป้าหมายของ การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" นั้น 
  2.ข้อเท็จจริง  
                   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต (เพ่ิมเติม) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว 

3. ข้อพิจารณา 
                    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (เพ่ิมเติม) ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                     จ.ส.อ.  
                                                              ( สมปอง    เอิบอิ่ม )      

                                                                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

     - ความเห็น เห็นควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  - ความเห็น  .......-....................................             
ให้ประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน              ..............................................................  

        ( นายพสักร     ประดับสุข )                              ( นายวัชเรนทร์    เหมือนหมาย ) 
                     หวัหน้าสำนกัปลัด                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

                                                     -  ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
                                                   ทราบ มอบหมายให้ เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ดำเนินการ                                                                                                    
                                               
     

                          (นายสหัส    ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์ 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 โครงการ : สมุดความดีพนักงานจ้าง 1 0.00 0.00

2 มาตรการ : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

3
กิจกรรม : ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
1 0.00 0.00

4 มาตรการ : แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 3 0.00 0.00

5 โครงการ : จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 4 0.00 0.00

6 มาตรการ :ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2 0.00 0.00

7 มาตรการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย 3 0.00 0.00

8

กิจกรรม : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ

และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง

3 0.00 0.00

9 โครงการ: การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10
มาตรการ :

แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
3 0.00 0.00

11

มาตรการ:

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก

ารบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

3 0.00 0.00

12 มาตรการ : การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 0.00 0.00

13 มาตรการ : มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 0.00 0.00

14 กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00 0.00

15
กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
4 0.00 0.00

16 กิจกรรม : ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

17 กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

18 กิจกรรม : การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00 0.00

19 กิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

20
มาตรการ : ออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2 0.00 0.00

21 โครงการ : ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

22 กิจกรรม : การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3 0.00 0.00

23 โครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 1 30,000.00 14,004.00

24 กิจกรรม : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00 0.00

25
โครงการ : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4 0.00 0.00

26
มาตรการ :

ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

27 โครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 3 50,000.00 0.00

28 มาตรการ : แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00 0.00

29 กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00 0.00

30
กิจกรรม :

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2 0.00 0.00

31
มาตรการ :

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
4 0.00 0.00

32 โครงการ : จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 30,000.00 28,000.00

33 กิจกรรม : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 0.00 0.00

34
มาตรการ :

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3 0.00 0.00

35 มาตรการ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

36 โครงการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2 0.00 0.00

37
มาตรการ :

จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
3 0.00 0.00

38
โครงการ : อบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย

และมลพิษในชุมชน
1 70,000.00 53,976.00

39 มาตรการ : การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 1 0.00 0.00

40 มาตรการ : จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

41 โครงการ : รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 100,000.00 96,500.00

42
มาตรการ : การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ
1 0.00 0.00

43 กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00 0.00



 

ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  

๑.การปลูกจิตสาํนึกของบคุคลเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการใหค้วามรู้การกระตุน้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลาในการกล่อมเกลา ทาํให้ผลการดาํเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรมยงัไม่ชดัเจน  

๒.ประชาชนยงัขาดความเขา้ใจในบทบาทของตนเองในเร่ืองของการตรวจสอบโดยเห็นว่าการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตเป็นเร่ืองของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

จึงไม่ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ  
๓.การจดัทาํกิจกรรมหรือแผนงานบางอยา่งเป็นการเพ่ิมงานจากการปฏิบติังานประจาํ ประกอบกบัภารกิจ หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยูร่อบดา้น แตบุ่คลากรท่ี
ปฏิบติังานมีจาํนวนนอ้ย ทาํให้การจดัทาํและขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการฯ ยงัไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร  
๔.การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปราบการทุจริต 

 ขอ้เสนอแนะ  
๑.พฒันาศกัยภาพและปลูกฝังจิตสาํนึกให้บุคลากร ทั้งคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาออ็ง มีคุณธรรม
จริยธรรมไม่กระทาํการทจุริต และประพฤติมิชอบในทุกกรณี 

๒. พฒันาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดบับคุคลโดยนาํผลการประเมิน มาใชป้ระกอบการ พจิารณาความดีความชอบ  
๓ . เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิดความ โปร่งใสอยา่งแทจ้ริง  
๔. เพ่ิมจาํนวนบคุลากรรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 

 



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน จ.ส.อ.สมปอง เอิบอิ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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