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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน      ต่อ
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1 การสร้างจิตส านึกและ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า 

1.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

2. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ   

3. มาตรการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริต 
(ตามโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ประชาชน 
ฯลฯ) 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการ
ทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2 การสร้างจิตส านึกและ
สร้างความตระหนักแกทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.มาตรการ “รณรงค์เผยแพร่การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 2.โครงการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 

ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   
 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการ
ทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่และเยาวชน 

1 มาตรการสอดแทรกหลักสูตรการเรียนการสอนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   
 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2  มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 3. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 4.มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน  ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทจุริต 
ภารกิจตามมิติ3  การใช้ดุลยพินิจของ
พินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1 มาตรการจัดท าคู่มือประชาชน  ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2548 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 4  การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานหรือบุคคล 

1.มาตรการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 5มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1 มาตรการ การท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   
 

 2. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   

 3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   

 4 มาตรการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีดอนไชย 

ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   

มิติที ่3:  การส่งเสริมบทบาทและการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนไต้ส่วน
เสีย ร่วมตรวจการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ของ อปท.ทุกข้ันตอน 

1.มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย
ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ด าเนินการ  
ไมไ่ด้ด าเนินการ   
 

 3.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย (ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานด้านการเงิน การคลัง พัสดุ  ฯลฯ) 

 ด าเนินการ  
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

 4 มาตรการจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีดอนไชยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อยุคสมัย เช่น โซเชียลมีเดีย 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ2 กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน 

1 มาตรการจัดให้มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีเข้าถึงง่ายและหลากหลาย  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2 ,มาตรการรายงานผลความก้าวหน้าของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ร้องได้ทราบ  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

ภารกิจตามมิติ 3 
ภารกิจตามมิติ 3 การสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 

1.โครงการเวทีประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีดอนไชย 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ1 การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

1.มาตรการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

 2.มาตรการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับส่วนย่อยและระดับองค์กร 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ  2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

1.มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ โดยภาคประชาชน ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ วารสาร รายงานผลการด าเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสรมิสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ  3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา ท้องถิ่น 
 

1.มาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

 2. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีดอนไชย 

 ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

มิติที ่4:  การเสรมิสร้างและปรับปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4 เปลี่ยนแปลงเป็น

1 การจัดการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในวัตต่อต้านการทุจริตสากล  ด าเนินการ    
 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2562 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการ
ต่อต้านการทุจริต 
 2. โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540  ด าเนินการ    

 ไมไ่ดด้ าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ                   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ บุคลากร มีความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง  การให้บริการ  มีคุณภาพมากขึ้น และ
ท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการ
จัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง   ภาพลักษณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  ให้ความส าคัญกับ

การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การ ประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนั กงานจ้างสังกัด  ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนฯ             
ให้เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรทีใ่ช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

ข้อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน ามาใช้ในการปรับ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เห็นควร
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร ส าหรับการด าเนินกิจกรรม /โครงก ารเสริมสร้าง

คุณธรรมและการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น 
3. จดัให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมตามกิจกรรม /โครงการ  
เพ่ือให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ  ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กร     

 
 

                                        
(นายธนัสส์  ปกครองบ้าน) 

หัวหน้าส านักปลัด 
เลขานุการ/คณะท างาน 
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                                                          บนัทึกข้อความบนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัด  อบต. ศรีดอนไชย โทร  
ที ่  วันที่ 11  ตุลาคม  ๒๕๖2 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
  
   ตามกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแล
แปราบปรามการทุจริต โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ.2562-2564 และรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯให้ผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบนั้น คณะท างานได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย พ .ศ.2562  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

              
            (นายธนัสส์  ปกครองบ้าน) 

                                                            หัวหน้าส านักปลัด                                     
                   

 
                       
 

                           
                                                     (นายสมบูรณ์  มาลารัตน์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

                             
 
 

(นายรณชัย ปาลี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 


