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บทที่ 1 

บทนาํ 
 

  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการขจัดปัญหาที่
สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับ
ที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติให้มีที่ประชาชนไมเ่พิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแต่กต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี์ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบันมี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,853 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2559) ;ข้อมูลจํานวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. ค้นเม่ือ 25 มกราคม 2560,จาก http://www.dla.go.th/work/abt/)ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริตนําเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองต้นเองตาม
เจตนารมณข์องประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนรวมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะทาํได้เทา่ที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกาํหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แกค่นทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนทํา 
งานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก 
และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจ
ให้ออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไมม่ากเทา่กับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ 
ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เปน็อย่างมาก และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือ
กันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้ให้สํานักงาน ป.ป.ช. ดําเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ซึ่งเป็น
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปโีดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2559 มีผลบ่งชี้หรือยืนยันให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ว่ามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจํานวนไมน่้อย ได้ยึดถือหรือมีความมุงม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการมี
ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเดนและที่ดี ด้านการ
ป้องกันการทุจริต จํานวน 147 แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ได้ประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558 ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
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ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตและร่วมลงนามใน
บันทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตกับสํานักงาน 
ป.ป.ช. จํานวน 84 แห่ง ทําหน้าที่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต เผยแพร่
แนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ต่อไป 
     นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกับสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้สมาคมดังกล่าวทําหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นๆ ให้จัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อไป 
     ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงดําเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยดําเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 
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บทที่ 2 
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 4 ปี 

 
1. ที่มาของแผน 
   (1) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นแผนที่ได้รวบรวมเอาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่มีปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ได้พิจารณากําหนดให้มีเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
   (2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระสําคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

2. วัตถุประสงค์การจัดทําแผน 
   (1) เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (2) เพื่อสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   (3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (5) เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและ
เขม้แข็ง 

3. รูปแบบและลักษณะของแผน 
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีรูปแบบหรือเค้าโครง ดังนี้ 
   ส่วนที่  1 บทนํา  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
         - หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
         - วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
         - เปา้หมาย 
         - ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
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   ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
         - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการในปีงบประมาณ   
4 ปี แยกตาม 4 มิติ 
   ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

4. รายละเอียดของแผนงาน 
     ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สิ่งสาํคัญที่ควรคํานึงถึง และสมควรได้พิจารณาดําเนินการให้
มีตามลาํดับ คือ 
     (1) นโยบายของฝายบริหารดา้นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการทุจริต 
       ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีหรือมีนโยบายในลักษณะที่ว่านี้ไมชัดเจน ให้ฝ่ายบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาให้มีหรือแก้ไขให้ชัดเจนตามแต่กรณี ด้วยการกําหนดให้การดําเนินการเพื่อ
การป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือการทุจริต เป็นนโยบายประการหนึ่งของฝ่ายบริหาร โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะทําให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
     (2) แผนงาน โครงการ กิจกรรมอื่นใด ที่จะทําให้การดําเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหารตาม (1) 
บรรลุผลเป็นรูปธรรม และซึ่งเป็นการสอดรับกับการดําเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดไว้ 
ประกอบ ด้วย 4 มิติ คือ 
        - มิติที่ 1 การสร้างสังคมไมท่นต่อการทุจริต 
        - มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
        - มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        - มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 



 

6 | ห น้ า  

 

บทที่ 3
 สรุปผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจําปี 2561  

 

    กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารสวนตําบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสามประเภท
ดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่นและเพื่อให้
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในทองถิ่น
ดังกล่าว กฎหมายทั้งสามฉบับนี้จึงได้มีบทบัญญัติกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการตามหลักการที่มี
กฎหมาย ระเบียบเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
    • การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้าน 
เมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทําให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปโดย
ซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หากการดําเนินตามภารกิจนั้นจะกอให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
    • การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
    • การเปดิเผยขอ้มูลขา่วสารที่สําคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ โดย
ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงาน การงบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ 

    การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าว ยังสอดคลองกับคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกัน และแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  

 จากที่กลา่วมาข้างต้น สํานักงาน ป.ป.ช. จึงได้พิจารณากําหนดให้มีกรอบการจัดทํา “แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต” สําหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปปฏิบัติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ แล้ว รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
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1. โครงการ/มาตรการ/กจิกรรม  : ไตรมาสที ่ 1 ประจาํปี  2561 
 

มิติที่   ประเภทงาน งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1 ไม่มีประเภทงานที่ต้องดําเนินการ - -  
2 2.1 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด

ภาคผนวก  1 
2.2 มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

3 3.1 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

3.2 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

3.3 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

3.4 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

4 4.1 โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปีงบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

4.2 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน  
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
การย้าย 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 

4.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

ไม่ใช้งบประมาณ ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  1 
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2. โครงการ/มาตรการ/กจิกรรม  : ไตรมาสที ่ 2  ประจาํป ี 2561 
 

มิติที่   ประเภทงาน งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1 โครงการอุปสมบทบรรพชาและ  

บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
20,000 ไม่สามารถ 

ดําเนินการได้ 
 

มีเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน แจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วม
โครงการไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

2 ไม่มีประเภทงานที่ต้องดําเนินการ - -  
3 ไม่มีประเภทงานที่ต้องดําเนินการ - -  
4 ไม่มีประเภทงานที่ต้องดําเนินการ - -  

 
3. โครงการ/มาตรการ/กจิกรรม  : ไตรมาสที ่ 3 ประจําป ี 2561 
 

มิติที่   ประเภทงาน งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1 ไม่มีประเภทงานที่ต้องดําเนินการ - -  
2 2.1 มาตรการมอบ อํานาจของนายก

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด

ภาคผนวก  2 
2.2 มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  2 

2.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน                             

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินแล้วเสร็จ รายละเอียด
ภาคผนวก  2 

3 3.1 มาตรการพัฒนาศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

20,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 

3.2 โครงการองค์การบริหารส่วน 
ตําบลสัญจรรับฟังความคิดเห็นและ
บริการประชาชน 

40,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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มิติที่   ประเภทงาน งบประมาณ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
4 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ 

กรณีพบเห็นการทุจริต 
10,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 

 
 จากตารางโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  พบว่า ไตรมาสที่  1, ไตรมาสที่  2, และไตรมาสที่  3 
ประจําปี  2561  พบว่า  มีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม รวมทุกมิติ จํานวน  16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.00 
และเมื่อแยกรายละเอียดตามไตรมาส พบว่า  ไตรมาสที่ 1 พบว่า มีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม รวมทุกมิติ จํานวน  
9  รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.00 ไตรมาสที่ 2 พบว่า มีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม รวมทุกมิติ จํานวน  1  
รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 และไตรมาสที่ 3 พบว่า มีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม รวมทุกมิติ จํานวน  6  
รายการ คิดเป็นร้อยละ 24.00 
 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตามประเภทงาน ในไตรมาส
ที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ครบทุกมิติ  ครอบคลุมในทุกพื้นที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ สร้างจิตสํานึก
รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้ตระหนักศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การธํารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์
สุจริต การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม การเป็นข้าราชการที่ดี และทุกครั้งของการดําเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการทุจริตให้ประชาชนเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน ช่วยเป็นหูเป็นตา คอยสอดส่องการดําเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
เปน็ไปอย่างสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้   
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  ได้รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6  เดือน และรอบ 12 
เดือน ของปี 2561 ในระบบ e-PlanNACC ของสํานักงาน ป.ป.ช. ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว  
 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 หน่วยงานไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
 5.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีจํานวนน้อย 
 5.3 กฎหมายมีการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้ง 
 5.4 ประชาชนยังขาดไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่  
 


