
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตสี่ปี (2561 -2564)  
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

------------------------------------------------ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 

(2561 -2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(2561 -2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
โดยมีโครงการตามแผน จ านวน 36 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 18 โครงการ และไม่สามารถด าเนินการได้ 3 โครงการ   โดยเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 0.00  และมีการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 29.63 ดังนี้ 

มิติที่ 1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 มีโครงการจ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม ในรอบการด าเนินการรอบ 6 เดือน มี

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8 โครงการ และโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 3 
โครงการ  

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 มีโครงการจ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม ในรอบการด าเนินการรอบ 6 เดือน มี

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ  

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
 มีโครงการจ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม ในรอบการด าเนินการรอบ 6 เดือน มี

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีโครงการจ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ในรอบการด าเนินการรอบ 6 เดือน มีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ 
   จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561 -2564)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้งแล้ว มีข้อสังเกตในการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้ 

1) ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรมที่ ด าเนินการจะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกัน 
ขึ้นอยู่กับลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

2) การด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ของส่วนราชการยังคงมุ่งเน้นการวัดผล
เชิงปริมาณ ยังไม่วัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจเรื่อง
ของการจัดท าแผนฯ 

3) เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบกิจกรรม 
 
3. ข้อด ีข้อเสีย  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน 

3.1 ข้อดี 
1) การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เกิดความตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขันตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ 

2) ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและ 
ประชาชน 

3) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความ 
ละเอียดรอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ 

4) เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการทางานของภาคราชการ 

5) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท างานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการ 
ร้องเรียนเพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ 

6) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริต
และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 

8) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทาผิด ซึ่งท าให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเก่ียวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 

9) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มี
คุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 



3.2 ข้อเสีย 
การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ า

และบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดทาตัวชี้วัด 

3.3 ปัญหาอุปสรรค 
1) การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องที่

ยาก ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
2) การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกัน

ยังมีน้อยไม่ต่อเนื่อง 
3) เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการ

ตรวจสอบของตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ
เท่านั้น 

4) บุคลากรยังไม่ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  

3.4 ข้อเสนอแนะ 
1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการ 

ประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
              ระพีพร  คณะพล 
       (นางสาวระพีพร   คณะพล) 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                    เลขานุการคณะท างานฯ 


