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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี

(2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  

อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
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ค าน า 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปอ ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กาหนดไว้ นั้น 

 

 เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติที่ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้ ของ
ปีงบประมาณ 2562 รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงที่ไม่อาจปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการดงักล่าวได้ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตส่ีปี 2561-2564 จึงได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอ ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นสูงสุด เพ่ือรับทราบและน าใช้ในการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่อไป 
 
       คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2561-2564 
                 พฤศจิกายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
ผลการด าเนินการ 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปอ 

10,000 -ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ประชาชนบ้านผาแล หมู่ 6 จ านวน 50 
คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้อบรมจ านวน 
2 วัน มีการศึกษาดูงานพ้ืนที่ตัวอย่างที่
สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่เบียดเบียนใคร เป็นสังคม
เอ้ืออาทร อยู่รวมกันอย่างปกติสุข 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ า
และฝ่ายการเมือง 
๒.๓ จดัท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประจาตัวบุคลากรทุกคน 

20,000 ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ปี  2562 โดยอบรมให้
คว ามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ตนตามหลั ก
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของ
การเป็นข้าราชกาของประชาชน การไม่
ทุจริต ประพฤติมิชอบต่อตนเองและต่อ
หน้าที่ 

 
 



4 
 

 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
ผลการด าเนินการ 

ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชู
ความดีความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ประกวดค าขวัญ บทความ ด้านการป้องกันการทุจริต 

5,000 ด าเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย จัด
กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นใน 
3 ด้าน คือ ด้านซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ด้าน
บริการเป็นเลิศ ด้านมุ่งมั่นอุตสาหะ โดย
รับมอบรางวัลในโอกาสวันท้องถิ่นไทย 
เมื่อ 18 มีนาคม 2562 ซึ่ง อบต.ปอ 
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กร เพ่ือส่งเสริม
คนดี เสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม  

เพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

บริการข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

20,000 จัดช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อประชาชน ด้ วยผ่ าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 
อบต.ปอ เพจเฟชบุ้ค/ไลน์แอปพลิเคชั่น 
ทางโทรศัพท์ ทั้ง โทรศัพท์ส านักงาน
และโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีการบริการ
ข้อมูลตามขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว 

การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน 

20,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการปอ้งกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2562 
 

 
ผลการด าเนินการ 

บูรณาการระหว่างหนว่ยงานในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

โครงการรับฟังความคดิเหน็เวทีประชาคม  
จัดท าตู้ ปณ. และ เว็ปไซต์ (www.por.go.th) แจ้งเหตุ
ทุจริต  
จัดท าตู้รับฟังความคดิเหน็และแจ้งเหตุทุจรติ ตามหมูบ่้าน  
จัดตัง้ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทกุข์และศนูย์ด ารงธรรม 

30,000 
 
 
 

ด าเนินโครงการจัดเวทีรับฟังความเห็นของ
ประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
จัดเวทีรับฟังความเห็นแนวทางการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น ดอยผาตั้ง 
การบริหารจัดการขยะ การอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนนักท่องเที่ยว 
-ด าเนินการจัดท าโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ไปยังชุมชนหมู่บ้านด้วยช่องทางที่
หลากหลายขึ้น เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ตู้รับความคิดเห็น ไปติดตั้งในชุมชน 
-การศูนย์ด ารงธรรม อบต.ปอ รับเรื่อง
ร้อง เรียนร้องทุกข์  และจัด การเรื่ อ ง
ร้องเรียนตามขั้นตอนที่รวดเร็ว 
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  

 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
ผลการด าเนินการ 

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน -จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝา้ระวังการทุจริตระหว่าง
ชุมชนและองค์การบริหารสว่นต าบลปอ  
-จัดกิจกรรมรณรงคต์้านการทุจริต  
-แต่งตั้งประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลปอ  
- ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริต
แก่ประชาชน 

- 
 
- 
- 
 

20,000 

มีศูนย์ด ารงธรรม อบต.ปอ รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ  
มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลปอ รับ
เรื่องขอความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
-มีการจัดท าโครงการ/ประชุมให้
ความรู้ ในการมี ส่ วนร่ วม ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน มีส่วนร่วม
ในการเป็นกรรมการตรวจงานจ้าง  
-มีขั้นตอน วิธีการ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่รวดเร็ว  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2562 
 

 
ผลการด าเนินการ 

จัดท าระบบตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 

จัดกิจกรรมตรวจสอบตดิตาม ประเมนิผลการควบคมุภายใน  
จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจดัซื้อจดัจ้าง  
จัดท ากิจกรรมเผยแพรข่้อมลูข่าวสาร ราคากลาง  
ทางประกาศและเว็ปไซต์ www.por.go.th 
จัดท าแผนการจดัซื้อจดัจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

- 
- 
- 
- 
- 

มีการจัดท าแผนควบคุมภายใน โดย
จัดท าตามระเบียบใหม่ คือการจัดท า
แผนการจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 
2562 เพื่อวางแผนการจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาต่อการบริหาร
จัดการต่อองค์กรได้ 

สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานกับภาคเอกชน 

-จัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสาร  
-จัดท าโครงการองค์การบรหิารสว่นต าบลปอ 
พบสื่อมวลชน 

- 
- 

-มีการด า เนินการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้บริการแก่ประชาชน โดย
เน้นการบริการที่มีความหลากหลาย 
ที่สามารถตอบสนองต่อประชาชนใน
ยุคสมัยปัจจุบันที่ใช้มือถือเป็นสื่อใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น อบต.
ปอ มีช่องทางที่บริการผ่านทางสื่อโช
เ ชี ย ล ต่ า ง ๆ  ที่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง
ประชาชนได้ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ้ค 
เพจ ไลน์ 
-มีการจัดท าช่องทางการสื่ อสาร
ระหว่างองค์กร ทั้งภายใน ภายนอก
องค์กร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปอ 
 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2562 
 

 
ผลการด าเนินการ 

พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จัดส่งเจ้าหนา้ที่ของ อบต.เขา้อบรมหลักสตูรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติทั้งในและต่างประเทศ  
จัดท าศนูย์ข้อมูลความรูก้ลางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ  
โครงการเสริมสร้างค่านิยมเพ่ือป้องกนัการทุจรติคอรปัชัน่ 

20,000 
 

10,000 
 

20,000 

-มีการส่ง เจ้าหน้ าที่ทุกระดับ ทั้ ง
ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
เจ้าหน้าที่ทึกส่วนราชการ เข้าร่วม
การอบรมเพ่ิมความรู้ในการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชั่น  อย่างสม่ าเสมอ  
-มีการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ค่ า นิ ย ม ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต
คอรัปชั่นประจ าปี 2562 โดยได้เชิญ
วิทยากรมาจากส านักงาน ปปช.
จังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้  ซึ่ ง
โครงการนี้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดย
มีผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทุก
ต าแหน่งเข้าร่วมอบรม 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.บุคลากรบางฝ่าย ยังขาดความเข้าใจถึงรูปแบบพฤติการณ์การทุจริต ที่
เป็นการทุจริต แต่ยังไม่ทราบว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการทุจริตมิชอบ ไม่
ถูกต้อง แต่กลับเข้าใจว่าสามารถท าได้ ไม่เป็นไร เพราะเคยท ากันมา ซึ่งยัง
แสดงให้เห็นว่าระบบองค์กรแบบเดิม ที่ยังคุ้นชินกับการท างานแบบเก่า 
และยังถือว่าการปฏิบัติแบบนั้นไม่ผิด มิใช่การทุจริต และการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา 

-ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเมื่อพบ
การกระท าทุจริต ต้องด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย ไม่ควรมีข้อยกเว้นกับผู้ใด ควรเป็น
มาตรฐานกับทุกคน ไม่ควรใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง หากใช้ดุลพินิจเลือกไม่ด าเนินการ
กับเจ้าหน้าที่บางคนที่ตนมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติ ไม่ว่าชั้นใด หรือทางการสมรส หาก
เลือกปฏิบัติอาจเกิดความไม่น่าเชื่อถือในตัวผู้บังคับบัญชา และมักมีข้อยกเว้นส าหรับคน
ของนายเสมอ ดังนั้น หากองค์กรเกิดวัฒนธรรมแบบนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรด้านการป้องกันการทุจริตที่ไม่สามารถจัดการได้ จนน าไปสู่การกระท าความผิด
โดยไม่รู้ว่าการกระท านั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

2.ฝ่ายสภาท้องถิ่น ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ เช่น การพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติต่าง ๆ จึงเป็นจุดอ่อนของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมาจาก
การเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งมาท าหน้าที่ในสภาท้องถิ่น เพ่ือท าการ
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร แต่สมาชิกสภาท้องถิ่น บางคนยังไม่
ทราบบทบาทหน้าที่ตัวเอง และไม่มีความเสียสละต่อส่วนรวม แต่รับ
ค่าตอบแทนที่มาจากเงินภาษีของประชาชน และยังไปก าหนดความ
ต้องการของประชาชนโดยเป็นผู้ชี้น าในทางที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและ
พรรคพวก 

-อบต.ปอ มีแผนการพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกสภา อบต.เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ 
แต่เกิดปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญคือ สมาชิกสภาท้องถิ่นยังไม่ค่อยให้ความสนใจในเนื้อหา
ระเบียบ กฎหมายที่จ าเป็นต้องรู้และน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตัวแทน
ประชาชนเข้ามาท าหน้าที่ในสภาท้องถิ่น แต่กลับให้ความสนใจในการศึกษาดูงานและอยาก
ไปท่องเที่ยวมากกว่าการไปรับเอาความรู้ประสบการณ์มาใช้ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น 
ควรเปิดโอกาสให้สภา อบต.เข้ามาส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้มากขึ้น และมี
มาตรการกับผู้ไม่ให้ความร่วมมือ และมีช่องทางที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ และการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสภาให้
อย่างต่อเนื่อง  

 


