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เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู  
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 

  ข้อเท็จจริง    

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภูได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานความทราบแล้วนั้น  จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนดังนี้ 

  มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ได้ด าเนินการตามแผนไปแล้วจ านวน  ๔  
โครงการ/กิจกรรม 

  ๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๑ 

  ๒. กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๓. จัดท ำคู่มือ “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”(แก้ไข
ปรับปรุง) 

  ๔. เผยแพร่ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของหน่วยงำน ให้ประชำชนและ
หน่วยงำนรำชกำรทุกภำคส่วนในพื้นท่ีทรำบ 

  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ด าเนินการตามแผนไปแล้วจ านวน  ๔  
โครงการ/กิจกรรม 

  ๑. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง 

  ๒. กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  ๓. กิจกรรมประกำศเจจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรท้องถิ่น 

  ๔. มำตรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้ด าเนินการตามแผน
ไปแล้วจ านวน  ๔  โครงการ/กิจกรรม 

/๑.กิจกรรม... 



-๒- 

 

  ๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงินกำรคลังพัสดุ และทรัพย์สิน 

  ๒. กิจกรรมด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.ห้วยชมภู 

  ๓. มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ อบต.ห้วยชมภู 

  ๔. กิจกรรมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบลประจ ำปี 

  มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนไปแล้วจ านวน  ๒  โครงการ/กิจกรรม 

  ๑. มำตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
  ๒. กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

  รวมโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น   ๑๔   โครงการ/กิจกรรม 
  วิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ  
  จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 
อบต.ห้วยชมภู แล้วมีข้อสังเกตในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้  
  - ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรมที่ส่วนราชการในอบต.ห้วยชมภูด าเนินการ จะเป็นกิจกรรมที่มี
ลักษณะที่คล้ายกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
  - การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ของส่วนราชการยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณ 
ยังไม่วัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจเรื่องของการจัดท าแผน  
  - การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงาน ท า
ให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างท า  
 
  ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
  -  ข้อดี  
  ๑) การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็น
ระบบ  
  ๒) ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ  
ประชาชน  
  ๓) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียด
รอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ  
 
 

/๔ เกิดการ... 



-๓- 
 

  ๔) เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการ การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการทางานของภาคราชการ  
  ๕) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทางานของภาคราชการมากขึ้น ลดจานวนการร้องเรียน
เพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ  
  ๖) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๗) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา  
  ๘) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งทาให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ด ีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง  
  ๙) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล  
  ข้อเสีย  
  การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ าและ
บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด  
   
  ปัญหาอุปสรรค  
  - บุคลากรของหน่วยงานบางหน่วยงานยังยึดติดกับการทางานในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ทาให้การท างานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
  -  การจัดหาวิทยากรที่ดีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็น  
เรื่องท่ียาก ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  
  -  การจัดอบรม ให้ความรู้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมี
น้อย ไม่ต่อเนื่อง  
  -  ขาดก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนดท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  
  -  ขาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  
  -  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานบ่อยท าให้การด าเนินงาน
ขาดความต่อเนื่อง  
  -  เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของ
ตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น  
  -  ข้อเสนอแนะ  
  ๑) ส าหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 
ของอบต.ห้วยชมภูในการจัดท าแผนฯ สมควรที่จะได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างชัดเจนเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 

/สมควร... 



-๔- 
 

   - สมควรให้มีการจัดเป็นกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.
ห้วยชมภู โดยให้มีการสนับสนุนพนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามโครงการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนหน่วยงาน
ระดับอบต.ห้วยชมภู ได้มีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม  
  ๒) ส าหรับการสนับสนุนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของอบต.ห้วยชมภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
  - งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องส าคัญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้งต้อง
ปฏิบัติงานนโยบายของกระทรวงและนโยบายรัฐบาล ท าให้ไม่มีเวลาในการมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง 
แผนงานที่ด าเนินการอาจไม่สมบูรณ์ สมควรที่จะได้มีการก าหนดกรอบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  
  - งบประมาณของส่วนราชการและบุคลากรมีจ ากัด ท าให้การปฏิบัติงานไม่  
สมบูรณ์เท่าที่ควร ควรที่จะได้จัดสรรบุคลากรของหน่วยงานให้ครบตามจ านวน ไม่ควรให้มีการดึงตัวบุคลากร
ของส่วนราชการไปช่วยราชการในกระทรวงหรือกรมอ่ืน ๆ  
   ข้อพิจารณา  
  อบต.ห้วยชมภู ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของอบต.        
ห้วยชมภู ส่วนราชการต่าง ๆสามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน อบต.
ห้วยชมภูในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้
น าเสนอประเด็นดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                ว่าที่ร้อยตรี  ปรัชญา ปั๋นเกี๋ยง ผู้รายงาน 
                                       (ปรัชญา  ปั๋นเกี๋ยง)  
                                 นิติกรปฏิบัติการ  
          

ความเห็นหัวส านักปลัด 
...................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ................................................................. 
                                                                               (ลงชื่อ)  ชาติสยาม  เวียงค า 
                                                                                        (นายชาติสยาม  เวียงค า) 
                                                                                           หวัหน้าส านกัปลัด 
 
 
 

/ความเห็น... 



-๕- 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ..........................................................................................  
                                                                                 (ลงชื่อ)        จตุพล  อินต๊ะสงค์ 
                                                                                              (นายจตุพล  อินต๊ะสงค์) 
                                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................... .......................................................................................................  
                                                                                 (ลงชื่อ)       ประสิทธิ์  แซ่หมี่ 
                                                                                              (นายประสิทธิ์  แซ่หมี่) 
                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


