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รายงานผลการผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 

 

1. บทนำ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่า
วัด ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นการสร้าง
ระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

 อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0810.3/ว 615 ลงวันที่ 21  
มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ประกอบ
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม  2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception) และ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2560  

 
2. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ  มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันให้
การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ดังนี้ 
 1) การที่มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น
การสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
 2) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 
www.thawat.go.th  เฟสบุ๊ค อบต.ท่าวัด และเสียงตามสายหมู่บ้าน   
 4) ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

http://www.thawat.go.th/
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3. ผลการติดตามผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
โดยประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก 6  
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception) 
และกำหนดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เพ่ือดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ภายใน 4 มิติ ได้แก่ 
 มิติ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
 มิติ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 เพ่ือให้การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิผล องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ห้วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  โดยนำแบบประเมินในระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PlanNACC) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561–
2564) ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลฯ ปรากฏผลโดยสรุป
ดังนี้    
      3.1 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไว้จำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ งบประมาณ  
235,000.- บาท แยกตามมิติดังนี้ 

 
      3.2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/แผนการดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามมิติ ดังนี้ 

     

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

12 130,000 22 15,000 16 70,000 15 20,000 65 235,000 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

12 245,000 22 15,000 16 70,000 15 20,000 65 270,000 
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           3.3 ผลการเบิกจ่าย  

 
      3.4 สรุปผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ   

 
      3.5 สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
โครงการ 
ตั้งต้น 

โครงการ 
ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/
แผนการดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ไม่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ ไป
ปฏิบัติคิดจากโครงการ
ตั้งต้น 

ระดั บการ
นำแผนไป
ปฏิบัติ 

67 65 6 32 32 1 71.64 มาก 
   
4. ปัญหา/อุปสรรคในการนำแผนฯไปปฏิบัต ิ
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนั้นอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯ มีข้อจากัดเรื่องความรู้ความสามารถ เนื่องจากสมาชิก
สภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรง ทำให้
กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการ
ตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบ 

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินการ การเบิกจ่าย 
มิติที่ 1 130,000 245,000 54,120 
มิติที่ 2 15,000 0.00 0.00 
มิติที่ 3 70,000 10,000 0.00 
มิติที่ 4 20,000 15,000 0.00 

รวม 4 มิต ิ 235,000 270,000 54,120 

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัต ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

มิติ  
โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ 

ตามแผน 
ดำเนินการ

แล้ว 
ตามแผน 

ตามข้อบัญญัติ/
แผนดำเนนิการ 

ใช้จริง โครงการ งบประมาณ  

1 12 4 130,000.00 245,000.00 54,120.00 33.33 41.63 
2 22 16 15,000.00 - - 72.73 0.00 
3 16 9 70,000.00 10,000.00 - 56.25 0.00 
4 15 3 20,000.00 15,000.00 - 20.00 0.00 

รวม 65 32 235,000.00 270,000.00 54,120.00 49.23 23.03 
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 3) ปัญหาเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าบางกรณีไม่มีมูลความจริง หรือบางกรณีเป็นการกลั่นแกล้ง
บุคคลอ่ืน หรือเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ และกระทบต่อขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 
5. ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง เพ่ือการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ในปีถัดไป ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ เท่าที่คาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้เท่านั้น  และองค์กรควรให้ความสำคัญกับนำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการ
ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานให้ทำ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง และแจ้ง
ส่วนราชการภายในรับรู้รับทราบและนำแผนฯ ไปเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยบรรจุไว้เป็นแผนพัฒนาสามปี
ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การนำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปปฏิบัติให้เพิ่มมากข้ึน  ตลอดจนเน้นด้าน
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจงานและช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าวัด ทั้งนี้ เพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังคงดำเนินมาตรการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการป้องกันการทุจริตและคอยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว   
 
6. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 3) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4) ควรกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ือให้ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด 
 5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทราบและเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยมี
ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาชนโดยรวม เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ VCD และอ่ืนๆ 
 6) เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นจากประชาชน
อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โดยอาจจะใช้วิธีการต่าง 
ๆ เช่น การจัดช่องทางที่ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ทั้งอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ เช่น การจัดตู้รับข้อคิดเห็น การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดตู้รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เป็น
ต้น 
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 7) จัดระบบการตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตที่ได้รับจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือนำข้อมูล
ต่าง ๆ ไปประกอบการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกับเรื่องที่
ตรวจสอบ โดยควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปรายงาน
การจัดทำแผนหรือแนวทางการปรับปรุงระบบตรวจสอบเพ่ือให้มีความน่าเชื่อถือประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ 
 8) เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม (ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ) ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ในกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยเฉพาะ
การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานราชการที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ต่าง ๆ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















