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ค าน า 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งถือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินตามแผนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
จึงต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด เพ่ือให้สามารถน ามาพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เกิดความสุจริตโปร่งใสอย่างแท้จริง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2561 โดยคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ นั้น 

1.1 นิยามศัพท์ 
 1) แผน  หมายถึง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
 2) โครงการ  หมายถึง  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

1.2 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีงบประมาณเป็นของตนเองเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิด
การทุจริตในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนดังกล่าวได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือ
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
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 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการจะ
สูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการ
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดู
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น 
ดังนั้น การติดตาม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการหรือ
มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตว่าได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความ
เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานให้
ผู้บริหารทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไปเพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตามเพราะผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขจะด าเนินการต่อไป หรือยุติการด าเนินการ
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและ
ที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ จึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) โดยก าหนดให้รายงานต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเรือและบันทึกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 รอบ 6 
เดือน ในเดือนเมษายน รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงานและ  
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ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) 
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 

1.3 องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเรือ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามค าสั่งที่ 103/2560 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย  
 1. นายประกาย  ใจบุญ             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    หัวหน้าคณะท างาน    
 2. นายจารึก  ศรีค าสุข              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 3. นายประพันธ์  วงค์ไชย          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                       คณะท างาน 
 4. นางอาภรณ์  แก้วมาเรือน       ผู้อ านวยการกองคลัง                        คณะท างาน 
 5. นายบรรดิษฐ์  สุธรรมเม็ง   ผู้อ านวยการกองช่าง                        คณะท างาน 
 6. นายมงคลกิตติ์  เอ้ือประเสริฐ     หัวหน้าส านักปลัด                  คณะท างาน 
 7. นางสาวเบญจวรรณ์  สมศักดิ์  นักวิชาการพัสดุ               คณะท างาน 
 8. นางภัทราภรณ์  เมืองวงค์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้              คณะท างาน 
 9. นางศรีลักษณ์  สูงสกุล  นักวิชาการศึกษา                  คณะท างาน 
 10. นางสาวสามินี  ดูดี  นักทรัพยากรบุคคล                  คณะท างาน 
 11. นางวาสนา  วัฒนศิริ  นักจัดการงานทั่วไป                  คณะท างาน 
 12. นายศุภฤกษ์  เมืองมา  นักพัฒนาชุมชน               คณะท างาน 
 13. นายวรวิชญ์  พิจิตศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  คณะท างาน 
 14. นายวสันต์  แสนจิตต์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          คณะท างาน 
 15. นางสาวณภัค  อัครภาศรณ์    นิติกรช านาญการ                คณะท างานและเลขานุการ 
 16. นางกีรณัฐซ์  ทวีโค  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. หน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของวงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความโปร่งใสจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1) เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้ 
 2) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3) เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผน และผู้บริหารในการวางแผนปีต่อไป 

1.5 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน 
 1) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ให้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่สร้าง
ภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินความจ าเป็น 
 2) วัตถุประสงค์ของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 2.1) เพ่ือเยี่ยมชม แนะน า และส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดท าและการด าเนินการน า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 
 2.2) เพ่ือติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) วิธีการด าเนินงาน 
     ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 ครั้งต่อปี ดังนี้ 
 3.1) การติดตามความคืบหน้า (Monitoring Progress) 
       ช่วงเวลา :   ภายในเดือนเมษายน 
    วิธีด าเนินการ :   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report ) รอบ 6 เดือน 
ต่อส านักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ E-PlanNACC 
 3.2) การนิเทศติดตาม (Site Visit Tracking Supervision) 
    ช่วงเวลา :   ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และช่วงเวลาอ่ืนตามแต่กรณี 
    วิธีด าเนินการ :   ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด รายงานการนิเทศติดตาม (Site Visit 
Tracking Supervision Report) ต่อคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครองตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 3.3) การประเมินผลการด าเนินงาน (Review  Evaluation) 
    ช่วงเวลา :   ภายในเดือนตุลาคม 
    วิธีด าเนินการ :   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (Monitoring & Review Evaluation Report) รอบ 12 เดือนต่อส านักงาน ป.ป.ช. 
ผ่านระบบ E-PlanNACC 
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1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรหลายด้าน คือ 
 1) ท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันที  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร 
 2) ท าให้วางแผนงานโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย
ที่วางไว้ 
 3) เป็นกลไกส าคัญท่ีจะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
 4) ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล
สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์ มิต ิภารกจิตามมติิ 

ระยะสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเรือได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 โดยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเรือแยกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
                      ส่วนท้องถิ่น 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ภารกิจตามมิติ 
   1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
                            ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
   1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ภารกิจตามมิติ 
   2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
   2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
                            บ้านเมืองที่ดี 
   2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 
                            ที่ประจักษ์ 
   2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
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 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ภารกิจตามมิติ 
   3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
                            ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
                            ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
   3.2 รับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
   3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ภารกิจตามมิติ 
   4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                            ก าหนด 
   4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
                            ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
   4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
   4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ 
                            ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

 
 ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่สร้าง
ภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินความจ าเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือจึงต้องด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 
โดยก าหนดให้รายงานโดยการบันทึกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 
ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Process) มีลักษณะเป็นแบบ
ติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนดังนี้ 
 ปีที่ 1 พ.ศ. 2561  จ านวน 39  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   งบประมาณ 111,000 บาท  
 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562  จ านวน 36  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  งบประมาณ 111,000 บาท  
 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563  จ านวน 36  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   งบประมาณ 111,000 บาท  
 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564  จ านวน 36  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  งบประมาณ 111,000 บาท  
สามารถจ าแนกตามมิติ และภารกิจตามมิติได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nacc.go.th/
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3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 
มิต ิ ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

งบประมาณ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

9 51,000 6 51,000 6 51,000 6 51,000 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

13 40,000 13 40,000 13 40,000 13 40,000 

3. การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วม 
ของภาคประชาชน 

10 20,000 10 20,000 10 20,000 10 20,000 

4. การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกใน 
การตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

7 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

7 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

7 ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

รวม 39 111,000 36 111,000 36 111,000 36 111,000 
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
……………………………………… 

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                            
 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

6 51,000 13 40,000 10 20,000 7 0 36 111,000 

 
 
โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
                   

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

6 51,000 13 40,000 10 20,000 7 0 36 111,000 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
             

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 
 

แผนฯ ข้อบัญญัติ เบิก 
จ่ายจริง 

แผนฯ ข้อบัญญัติ เบิก 
จ่ายจริง 

แผนฯ ข้อบัญญัติ เบิก 
จ่ายจริง 

แผนฯ ข้อบัญญัติ เบิก 
จ่ายจริง 

แผนฯ ข้อบัญญัติ เบิก 
จ่ายจริง 

51,000 51,000 0 40,000 30,000 0 20,000 20,000 0 0 0 0 111,000 101,000 0 

                                
 
สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)        
                                   

โครงการทั้งหมด บรรจุในข้อบัญญัติ/
แผนด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ          
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได ้

รวมทั้งสิ้น ผลการน าแผนฯ 
ไปปฏิบัติ 

ระดับการน า 
แผนไปปฏิบัติ 

36 5 24 11 1 36 63.89 มาก 
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3.3 รายละเอียดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1. สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: ประมวลจริยธรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานการเจ้าหนา้ที่) 

2. มาตรการจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

 

2. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

- - - - - 

3. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

- - - - - 

มิติที่ 1 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายงานผลการติดตาม ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงาน 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. การแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเรือ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 2 
ผลผลิต: 1. จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านง
และกล่าวค าปฏิญาณต่อต้านการทุจริตเมื่อ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 
           2. มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
           3. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

 

2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2. โครงการการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต : มาตรการการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ-
งาน จัดสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าคนพิการ  เป็นต้น 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

3. มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3. โครงการการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต : มาตรการการมอบอ านาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: 1. ประกาศลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
           2. มีการมอบอ านาจให้รองนายก
ปฏิบัติราชการแทน 
           3. มีระบบการรับฟังข้อร้อง-
เรียนหรือการสอบถามจากภาคประชาชน
และน าผลมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานการเจ้าหนา้ที่) 
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มิติ 
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายงานผลการติดตาม ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงาน 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

4. การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ (ต่อ) 

4. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

10,000 สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 2 
ผลผลิต: มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์ จ านวน 3 ราย เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2564 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานนโยบายและแผน) 

(นักวิชาการคอมฯ) 

มิติที่ 2 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

1. รับฟังความคิดเห็น
ของการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต:  1. มีคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
            2. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 
            3. มีช่องทางการร้องเรียน 
จ านวน 6 ช่องทาง 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

2. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. มาตรการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต:  รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานนโยบายและแผน) 

มิติที่ 3 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1. มาตรการการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน              
พ.ศ. 2544 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: รายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานนโยบายและแผน) 

2. โครงการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: รายงานการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานนโยบายและแผน) 

2. การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

- - - - - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ที่ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

3. เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ด าเนินการแล้วไตรมาสที่ 1 
ผลผลิต: ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
www.maenarua.com 
งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

มิติที่ 4 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รวม 4 มิติ  11 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (รอบ 6 เดือน) 
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3.4 รายละเอียดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายงานผลการติดตาม ปัญหา

อุปสรรค 
หน่วยงาน 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1. สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

30,000 สถานะ : ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที่ 4) 

- ส านักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

2. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับพนักงาน ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ:ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที่ 4) 

 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

 

2. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

3. โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้าง
อาชีพตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 สถานะ : ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที่ 3) 

- ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

มิติที่ 1 ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ รวม 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

1. การแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

-ด าเนินการแล้วเสร็จ- 

2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. โครงการการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที ่1 และ 3) 
 

- ส านักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าที่) 

 

2. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- กองคลัง 
(งานการเงินและบัญช)ี 

3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

3. มาตรการการใช้ดุลย-
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. โครงการการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต : กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

4. การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

5. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติต าบลแม่นาเรือ 

30,000 สถานะ: ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที่ 4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

4. การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ (ต่อ) 

6. โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ด าเนินชีวิต
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที่ 4) 

- ส านักปลัด 
(งานพัฒนาชุมชน) 

5. มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

7. โครงการการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต : มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 2 และ 4) 

- ส านักปลัด 
(งานการเจ้าหนา้ที่) 

8. มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

9. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

มิติที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ รวม 9 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

1. จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1. โครงการการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน : มาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

2. โครงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน : มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

3. โครงการการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน : มาตรการจัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

2. รับฟังความคิดเห็น
ของการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

4. กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 3) 

- ส านักปลัด 
(งานนโยบายและแผน) 

5. โครงการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 

 6. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 

3. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น : 
กิจกรรมสนับสนุนการทบทวนแผนพัฒนา
ชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(จะด าเนินการไตรมาสที่ 3) 

- ส านักปลัด 
(งานนโยบายและแผน) 

8. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

มิติที่ 3 ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ รวม 8 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

รายงานผลการติดตาม ปัญหา
อุปสรรค 

หน่วยงาน 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

-ด าเนินการแล้วเสร็จ- 

2. การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- กองคลัง 
(งานการเงินและบัญช)ี 

2. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

3. การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

3. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเรือ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สถานะ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
(ด าเนินการไตรมาสที่ 1-4) 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 

มิติที่ 4 ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ รวม 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
รวมทั้ง 4 มิติ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการหรือยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวนรวม 24 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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3.5 รายละเอียดการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายงานผลการติดตาม ปัญหาอุปสรรค หน่วยงาน 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1. สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

1,000 สถานะ:ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

เนื่องจากต้องออก
ใบเสร็จรับเงินใน
ระบบ e-laas 

กองคลัง 
(งานจัดเก็บรายได้) 

 

รวมทั้ง 4 มิติ ทีไ่ม่สามารถด าเนินการได้ จ านวนรวม 1 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 



 
 

 
  

 
 1. นายประกาย  ใจบุญ             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    หัวหน้าคณะท างาน    
 2. นายจารึก  ศรีค าสุข              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 3. นายประพันธ์  วงค์ไชย          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                       คณะท างาน 
 4. นางอาภรณ์  แก้วมาเรือน       ผู้อ านวยการกองคลัง                        คณะท างาน 
 5. นายบรรดิษฐ์  สุธรรมเม็ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                        คณะท างาน 
 6. นายมงคลกิตติ์  เอ้ือประเสริฐ    หัวหน้าส านักปลัด                 คณะท างาน 
 7. นางสาวเบญจวรรณ์  สมศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ                  คณะท างาน 
 8. นางภัทราภรณ์  เมืองวงค์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้                 คณะท างาน 
 9. นางศรีลักษณ์  สูงสกุล นักวิชาการศึกษา                 คณะท างาน 
 10. นางสาวสามินี  ดูดี นักทรัพยากรบุคคล                คณะท างาน 
 11. นางวาสนา  วัฒนศิริ นักจัดการงานทั่วไป                 คณะท างาน 
 12. นายศุภฤกษ์  เมืองมา นักพัฒนาชุมชน                  คณะท างาน 
 13. นายวรวิชญ์  พิจิตศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 คณะท างาน 
 14. นายวสันต์  แสนจิตต์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            คณะท างาน 
 15. นางสาวณภัค  อัครภาศรณ์   นิติกรช านาญการ                คณะท างานและเลขานุการ 
 16. นางกีรณัฐซ์  ทวีโค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 


