
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปี พ.ศ. 2561 
----------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
อบต.ละอาย พ.ศ. 2561 และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผล
การด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุนปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ได้ด าเนินการดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2.1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ประจาปี ๒๕61  

2.2. โครงการอบรมคุณธรรมจิรยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒.๓ จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน  

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล  
๓.๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
๓.๒ ประกวดค าขวัญ บทความ ด้านการป้องกันการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กิจกรรมที่ 1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
๑.๑ โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม  
๑.๒ จัดท าตู้ ปณ และ เวปไซต์ แจ้งเหตุทุจริต  
๑.๓ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต ตามหมู่บ้าน  
1.๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม  

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลละอาย  
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต  
๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลละอาย  
2.4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน  
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี  
3.1 กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริตประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลให้เหมาะสม  

๑.๑ จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน  
๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศและเวปไซต์  
๑.๔ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

กิจกรรมที่ 2 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคเอกชน 
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
2.2 จัดโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลพบภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและขีดวามสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  
๑.๑ จดัส่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในและ 

ต่างประเทศ  
๑.๒ จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน  
2.1 ข้อดี  

2.1.1 การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความ 
ตระหนักในการทางานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ  

2.1.2 ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชน  
2.1.3 เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียด 

รอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ  
2.1.4 เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการ การมี ส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการท างานของภาคราชการ  
2.1.5 ประชาชนเกิดความม่ันใจในการท างานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการร้องเรียน 

เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ  
2.1.6 เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึด 

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.1.7 เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ 

ด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา  
2.1.8 เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งท าให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ 

ที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง  
2.1.9 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม 

จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล  
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2.2 ข้อเสีย  

การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและ 
บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด  

2.3 ปัญหาอุปสรรค  
2.3.1. การจัดหาวิทยากรที่ดีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องที่ยาก  

ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  
2.3.2 การจัดอบรม ให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมี 

น้อย ไม่ต่อเนื่อง  
2.3.3 เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของ 

ตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น  

2.4 ข้อเสนอแนะ  
2.4.1 พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
2.4.2 พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมิน 

มาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
2.4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล  

3. ข้อพิจารณา  
องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการรายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ส่วน
ราชการต่างๆ สามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละอายในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้
น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อไป  
 

   ธีระพงค์  พลวัฒน์ 
(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
  -  …………………………………………………ทราบ……………………………………………………………..   

ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 
(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 



รายผลด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปี 2561 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการการด าเนินงาน หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละอาย 
บริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

   

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2   
บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

   

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

   

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

   

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

 
 

  ธีระพงค์  พลวัฒน์       ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 
             (นายธีระพงค์  พลวัฒน์)     (นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกัน 

        และปราบรามการทุจริต 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐๑.21/      วันที ่     3๐  ธันวาคม   ๒๕60 

เร่ือง    รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

๑. เรื่องเดิม   
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

๒. ข้อเท็จจริง 
     กรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้แล้ว 

๔.  ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
     เห็นควรพิจารณาด าเนินการ  ข้อดี  ข้อเสีย  ปัญหาอุปสรรค ตามข้อ 2  และ ข้อ 3 ใน  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ต่อไป 

     เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 

            ธีระพงค์  พลวัฒน์ 
(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
  -  ……………………………………………………ทราบ……………………………………………………………………………………….. 

  
         ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 


