
                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  (งำนนโยบำยและแผน) 
ท่ี     73401/                                          วันท่ี       7   มิถุนำยน  256๑ 

 เร่ือง   รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 2561 

เรียน   นำยกององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

สิ่งแนบมาด้วย  ส ำเนำบันทึกกำรนิเทศติดตำมฯ           จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดรำชบุรี ได้ก ำหนดนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี 2561 ในวันพุธท่ี 6 มิถุนำยน 2561 
เวลำ 10.30-12.00 น. ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี นั้น 
         บัดนี้ งำนเตรียมรับตรวจนิเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว โดยงำนนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 2561 ในรอบ 6 เดือน (ภำยในเดือน เมษำยน 2561) ได้ผ่ำนกำรตรวจเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏตำม
เอกสำรประกอบกำรนิเทศ ซึ่งคณะนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้รับรำยงำนและได้
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนจำกส่ิงท่ีตรวจพบและเป็นปัญหำ     
ท่ีควรจะต้องด ำเนินกำรใน 6 ข้อ  ดังนี้  

1.  กำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำร 
ควบคุมกำรใช้รถรำชกำรให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ 
 2. ควรมีกำรตรวจสอบพื้นท่ีกำรก่อสร้ำงให้พร้อมก่อนกำรด ำเนินงำน โดยให้ตรวจสอบพื้นท่ี
ก่อนว่ำมีควำมซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนท่ีมีอยู่แล้วหรือไม่ ก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มหีนังสือหรือบันทึกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบเพื่อเป็นหลักฐำนกำรตรวจสอบเรื่องโครงกำรก่อสร้ำงว่ำไม่ซ้ ำซ้อนกัน 
 3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP ในขั้นตอนวิธีประกำศเชิญชวน ควรมีหนังสือแจ้งตอบรับ
ในกำรเข้ำเสนอรำคำ เก็บเป็นหลักฐำนกำรตอบรับให้ครบถ้วน 
 4. แหล่งท่ีมำของรำคำกลำง รำคำอ้ำงอิง ให้เก็บเอกสำรท่ีใช้รำคำกลำง เพื่อเป็นหลักฐำน
ตรวจสอบข้อมูลกำรด ำเนินงำนก ำหนดรำคำกลำง 
 5. ทุกครั้งเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้หน่วยงำนตอบกลับเป็นหนังสือช้ีแจงยังผู้ร้องเรียนให้
ทรำบขั้นตอนของกำรแก้ไข/ปรับปรุงเรื่อง ท่ีได้ร้องเรียน และก ำหนดวันท่ีจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบ          
เพื่อป้องกันกำรกลับมำร้องเรียนอีกในเรื่องเดิม และช่วยลดจ ำนวนเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนจะส่งเรื่องต่อไปยัง
หน่วยงำนอื่นอีกเรื่อยๆ และในกรณีมีหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ ร้องเรียน ฟ้องร้องหรือกล่ำวโทษ โดยไม่มีกำร
ลงช่ือ ไม่ได้ระบช่ืุอจริง ไม่รู้ท่ีอยู่ของผู้ร้อง ให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรให้ได้ข้อเท็จจริง 
ส ำนวนเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วท ำบันทึกรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ร้อง เนื่องจำกผู้ร้อง
ไม่เปิดเผย ท้ังนี้เป็นกำรป้องกันปัญหำหำกผู้ร้องเรียนประสงค์จะขอส ำเนำหนังสือร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์ หรือ
รำยงำนกำรสืบสวนข้อเท็จจริงภำยหลังด ำเนินกำร ทำงหน่วยงำนสำมำรถให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกร้องเรียน       
ได้ทรำบเรื่องดังกล่ำวไม่ชักช้ำ 

 6. สมำชิกสภำท้องถิ่น ควรได้รับกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ
กฎหมำย ค ำส่ัง และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญและท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ควำมรู้กำรบริหำรงำนพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมจะสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถลดข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบได้ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อกำรพัฒนำ 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรให้บริกำรประชำชนมำกขึ้น 
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หน้าที่ 1หน้าที่ 1  

 

   
  

รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปี 2561ประจ าปี 2561 

 
 
 

ของของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
อ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบุรีอ าเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบุรี  

  
  
  
  
  



หน้าที่ 2หน้าที่ 2  
  
  

ค าน า 
 
 เอกสารฉบับนี้องค์การบริหารส่วนต าบลคูบั วได้จัดท าขึ้น เพ่ือประกอบการนิ เทศเสนอให้
คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-25645)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปี 2561 ได้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงาน ในรอบ 6 เดือน  
เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       
ด้วยการด าเนินโครงการ กิจกรรม และมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริต           
ตามกระบวนการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) กรอบแนวทาง 4 มิติ  ดังนี้   
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที ่2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการไปบ้างแล้วโดยได้มอบหมายให้
ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี 2561 ได้มีการนิเทศ
ติดตาม จึงขอรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงการขับเคลื่อนด าเนินการโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน  

 ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมเห็นผลและได้ขยายผลองค์ความรู้สู่การปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 
 
 
         
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 3หน้าที่ 3  
 

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปี 2561  (รอบ 6 เดือน เดือน ตุลาคม 2560 – เดือน เมษายน 2561) 

 
1  บทน า 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในการ
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันสร้างสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต  

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) เพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส านักงาน กกต.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3         
(พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให้เกิดการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลจนเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไปสูวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
และต่อต้านการทุจริตในที่สุด 
 
2. การประเมินสถานการณ์การทุจริต 

หน่วยงานที่มีการร้องเรียน อันดับแรก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่ พบว่า ประเด็น
การร้องเรียนทุจริตที่เกิดขึ้น คือ พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ยักยอก
ทรัพย์ ฉ้อโกง เบิกเงินอันเป็นเท็จ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับเงินโครงการ ส่วนที่มาช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน แบ่งออกเป็น หนังสือกล่าวหา/ร้องเรียน พนักงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และช่องทางสายด่วน 1206 และ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.pacc.go.th ของศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
   จากโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีการจัดท าและการด าเนินการน า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนด้วยการจัดท า
แผนและด าเนินโครงการ กิจกรรม และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการป้องกันการทุจริตการ
ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การสร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารงาน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป้าหมายให้เกิดการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 
 

http://www.pacc.go.th/
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3. ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด 
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน   
อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้น ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มาเป็นแนวทางในการก าหนด
เป็นโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องหลักส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติที่ 1 ดังนี้ 
1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติที่ 2 ดังนี้ 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติที่ 3 ดังนี้ 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ภารกิจตามมิติที่ 4 ดังนี้ 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community ) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ข้อมูลกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี  2561 

 

มิต ิ

แผนงานทั้งหมด สถานการณ์ด าเนินงานตามแผน 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) 

จ านวน
โครงการ 

มาตรการ กิจกรรม บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติ/
แผนการ

ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

1 9 1 1 2 2 3  
2 3 10 12  12   
3 4 2 7 2 5 2  
4 3 3 6  2   

รวม 19 16 26 4 21 5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ก าหนดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริต

เพ่ือให้ส่วนราชการภายในสามารถด าเนินงานขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ ผลการด าเนินงานตามโครงการ/
มาตรการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   
ภารกิจที ่1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
               ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก ่    
1. โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่ 

การด าเนินการ  
ด าเนินโครงการ 2 หลักสูตร   
1. หลักสูตรการใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวกับ 

การปฏิบัติงานเบื้องต้น     ภาคเช้า 08.30-12.00 น. 
2. หลักสูตรความส าคัญของรูปแบบงานสารบรรณกับการใช้ภาษาราชการส าหรับการพิมพ์และ 

การเสนอหนังสือราชการ   ภาคบ่าย 13.00-16.30 น 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (อาคารหลังเก่า)  
มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเข้าร่วม จ านวน 44 คน 
ผลการด าเนินการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ            

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ในรูปแบบ
หนังสือราชการ เพ่ิมทักษะวิธีปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ บุคลากรสามรถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตามข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งสามารถช่วยลดความเสียหายต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานลงได้และช่วยลดเวลาในการตรวจสอบแก้ไขงานให้น้อยลงเป็นการแบ่งเบา
ภาระของผู้บังคับบัญชาได้มากขึ้น 

งบประมาณ   ตั้งไว้  30,000 บาท ใช้จ่ายจริง  6,317 บาท  คงเหลือ  25,250 บาท 
(และยังอยู่ระหว่างด าเนินการ อีก 2 หลักสูตร  คือ 1.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ หรืองานจ้าง  2. การส่งเสริมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง) 
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2. โครงการสมุดความดี พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

การด าเนินการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีการบันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่ง 

ซ่ึงด าเนนิการส าเรจ็ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นรายวัน โดยระบุรายละเอียดสิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง
ผลงาน ผลลัพธ์ ที่ได้ด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้จัดท าสมุดรายงานประจ าวันให้พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างบันทึกผลงานโดยมีลักษณะเป็นการสะสมผลงานและคุณงามความดี  ซึ่งจะมีผลต่อการสร้าง
ก าลังใจส าหรับผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบต่อผลการปฏิบัติงานของตนเอง สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และติดตามงานที่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ได้ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาก็จะได้ใช้ผลการบันทึกผลงานและคุณงามความดีนั้น ประกอบการประเมินผลงาน
และบุคคลด้วยอีกทางหนึ่ง  

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

ภารกิจที่ 2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
               (ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม) ได้แก ่    
3. โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ 

การด าเนินการ 
เกิดจากการประชุมหารือร่วมกันด าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  

2560 โดยที่ประชุมผู้น า ผู้ใหญ่บ้าน 15 หมู่บ้าน เห็นชอบเริ่มต้นโครงการ หมู่ที่ 15 เป็นหมู่บ้านแรก และเวียน
ต่อมาหมู่ที่ 14 หมู่ที ่ 13 ท าจนกระทั่งครบทุกหมู่บ้าน แผนการจัดโครงการก าหนดท าปีละ 3 ครั้ง  คือ 
ครั้งแรกด าเนินการในเดือน ธันวาคม 2560 (วันที่ 5 ธันวาคม 2560)  ถือเป็นวันที่หมู่บ้านก าหนดกิจกรรม
การพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือสังคมส่วนรวมโดยท าติดต่อกันทุกปี และมีความส าคัญโดยตรง คือ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  2. เป็นวันชาติไทย และ 
3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ  ครั้งที่สองก าหนดด าเนินการในเดือน กรกฎาคม 2561  (วันที่ 28 กรกฎาคม 2561) 
เป็นวันส าคัญโดยตรง  คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และเป็นวันที่หมู่บ้านมีการณรงค์บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ท าความ
สะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และครั้งที่สามก าหนดด าเนินการในเดือน สิงหาคม 2561 (วันที่ 12 สิงหาคม 2561)  
ถือเป็นวันที่หมู่บ้านก าหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือส่วนรวมโดยท าต่อเนื่องทุกปี และมีความส าคัญ
โดยตรง คือ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ 

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนงานจิตอาสา ซึ่งถือว่าเป็น

นวัตกรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการบริหารงานทางด้านต่างๆให้เข้ากับบริบทของชุมชน และเป็นงานที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการท าประโยชน์ต่อชุมชนสม่ าเสมอ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ด าเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ เพ่ือเป็น
หลักการในการด าเนินการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมมือกับชาวบ้านและเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือแสดงถึง
ความเสียสละต่อสังคม ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความมีน้ าใจ มุ่งประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคมควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยเจตคติที่ดี เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และต้องการส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณ
ของทางราชการจ้างด าเนินการเสมอไป  

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

http://campus.sanook.com/929004/


หน้าที่ หน้าที่ 77  
       (ในการ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข) โครงการที่ด าเนินการตามแผนฯ แล้ว 
4. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้แก่ประชาชนในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรทฤษฏีใหม่ หมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และที่
บ้านของร้อยตรีชุมพล วิสุทธิโช หมู่ที่  ๙ บ้านฟากห้วย ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ จ านวน 60 คน 

ผลการด าเนินการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจ
พอเพียง ก าหนดฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 2 ฐาน ฐานที่ 1การปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมโดย วิทยากร ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทย
พ้ืนบ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   ฐานที่ 2 การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริฯ  โดยวิทยากร ร้อยตรีชุมพล  วิสุทธิโช หมู่ที่ 9 บ้านฟากห้วย ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี ผลที่ได ้ไดส้ร้างความรู้จากประสบการณ์จริงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ หมู่บ้านอนุรักษ์ไหมไทยพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง และ 2) ได้ทบทวนความรู้/
สะท้อนความคิดเพ่ือการวิเคราะห์ตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สร้างข้อมูลสรุปองค์ความรู้ 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่บ้านร้อยตรีชุมพล วิสุทธิโช          
หมู่ที่ 9 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจวิถีพอเพียง โดยการหยิบยกเล่า
เรื่องราววิธีการท าสวนเกษตรผสมผสานหลากหลาย บนพ้ืนที่ 2 งาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติตามกรอบชีวิตของ
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต้องการส่งเสริมให้ทุกคนน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจ าวันแห่งความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้
ชีวิตในความไม่ประมาท การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและรายได้ อันจะน ามาซึ่ง                    
“ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ต่อไป 

 งบประมาณ  ตั้งไว้  30,000 บาท ใช้จ่ายจริง  25,250 บาท  คงเหลือ  4,750 บาท 
ภารกิจที่ 3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ได้แก่     
5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

การด าเนินการ 
(กิจกรรมริเริ่ม) ได้จัดท าป้ายไวนิลขนาด 1X1.50 เมตร จ านวน 2 ป้าย 
ข้อความป้ายที่ 1 รวมพลังเพ่ือสร้างจุดเปลี่ยน ต่อต้านคอรัปชั่น สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 
 
 
ข้อความป้ายที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจิตจะไม่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

 
 



หน้าที่ 8หน้าที่ 8  
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ร่วมด าเนินกิจกรรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โดย 

ประสานความร่วมมือจากองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยวิธีการเดินรณรงค์ปลุกจิตส านึกให้ประชาชน และสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน
ระดับประถมในเขตต าบลคูบัว 4 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว โรงเรียนแคทราย โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ และ
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจ รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต และสร้างความ
เข้มแข็งแก่เครือข่ายร่วมกันปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่ประชาชน เด็กนักเรียน และเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
ระดับประถมห่างไกลยาเสพติด “คูบัวเกมส์” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เส้นทางการเดินรณรงค์ 1.2 
กิโลเมตร ก่อนเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนแคทรายวิทยา  
 งบประมาณ  360 บาท  (ท าป้ายเผยแพร่) 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต   

ภารกิจที่ 1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ได้แก่ 
1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

การด าเนินการ 
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์เสริมสร้างส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงาน

ตามหลักธรรมมาภิบาลโดยเสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนและการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส สร้างภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ด าเนินการจัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวต่อ
สาธารณชน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1.จัดประชุมเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้เข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใส และปฏิบัติตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) 

2. ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ  ปฏิบัติงาน          
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ไว้ 5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
ผ่านช่องทางสื่อสารทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่ วนต าบลคูบัว http://www.kubua.go.th และ           
การประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเสียงไร้สายประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

http://www.kubua.go.th/


หน้าที่ หน้าที่ 99  
ภารกิจที่ 2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่  
2. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

การด าเนินการ 
มีการก าหนดนโยบาย แผนอัตราก าลังสามปี และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการวางแผนและบริหารก าลังคน และมีการ
สร้างเสริมพัฒนาตลอดจนความต่อเนื่องของการบริหารงานบุคคล 

ผลการด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล        

มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการ การด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง การด าเนินการเมื่อมีต าแหน่งว่าง มีแผนพัฒนาบุคลากร 
การฝึกอบรมบุคลากร การส่งเสริมพัฒนาความรู้งานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้มีการน าประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมาใช้บังคับกับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

ภารกิจที่ 3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหัวหน้าส่วนราชการ 

การด าเนินการ 
มีการออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 
1. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคูบัวไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2. เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคูบัว 
3. เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
4. เรื่อง แตง่ตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
6. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
7. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
8. เรื่องยกเลิกค าสั่ง และมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ด าเนินการออกค าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เป็นไปตาม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  เป็นการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจ
หน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 
 
 
 



หน้าที่ 10หน้าที่ 10  
4. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

การด าเนินการ 
มีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง มีฐานข้อมูลบุคลากรทางระบบสารสนเทศของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมกลั่นกรองการใช้ดุลพินิจพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการตรวจสอบค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และด าเนินการการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนภายใน 
15 วันท าการ นับแต่สิ้นรอบการประเมิน  

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลความดี

ความชอบเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง
ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล บุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
5.  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

การด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณมีการติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กองคลัง มีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดจ้ัดท ารายงานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในข้อบัญญัติ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน รายงานรับ -จ่ายเงินสดประจ าเดือน ทะเบียนรายรับ-รายจ่าย 
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว         
ตามระเบียบมท. ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.           
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ผลการด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวสามารถบริหารการเงินและการบัญชีควบคุมรายจ่ายตาม

งบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ครบถ้วนถูกต้อง 
งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 

6. กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
การด าเนินการ 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามประกาศ คตง.เรื่องการจัดท า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 มีหลักฐานเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. ในเว็บไซต์ 

ผลการด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวสามารถบริหารงานพัสดุการจัดซื้ อจัดจ้างงบประมาณตาม

หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน ตีความกฎ ระเบียบ และสั่งการเกี่ยวกับพัสดุต่างๆ ด าเนินการตามกฎระเบียบ 
ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (เดิม) ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ก าหนดให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
 
 
 
 



หน้าที่ 11หน้าที่ 11  
7. กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

การด าเนินการ 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมี

การตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตรงตาม
แผนและโครงการ มีการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี (รอบท่ี 1 เดือน ตุลาคม 2560- 
เมษายน 2561) รายงานคณะกรรมการพัฒนาฯ และรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศ
เปิดเผยรายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบ 

ผลการด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน

งบประมาณประจ าปี การใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีตรงตามแผนงานและโครงการ 
งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 

8. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
การด าเนินการ 
จัดท าแผน และจัดท าสรุปผล มีการจัดระบบและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณประจ าปี ได้แก่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ซื้อซอง/กรณีตกลงราคา ผู้ยื่นซอง/กรณีตกลงราคา           
ผู้ได้รับการคัดเลือก มีการระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการแสดงเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ น าส่งประกาศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

ผลการด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ไม่มีปัญหาการร้องเรยีนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 

 (2.5.1) ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

9. มาตรการ“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
การด าเนินการ 
ได้มกีารจัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวที่แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการหรือไม่ 

ผลการด าเนินการ 
ระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมี

ผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา             
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
 
 
 
 



หน้าที่หน้าที่   1212  
10.  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว”  

การด าเนินการ 
หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด  พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประสานงานกับผูก้ ากับดูแลตัวชีว้ัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  ผลการด าเนินการ 

หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

ภารกิจที่ 5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
                (มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
                เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้แก่ 

11. กิจกรรม ให้ความรว่มมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

การด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับอ าเภอ เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2560 ได้ด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ด าเนินการกรณีได้รับแจ้งการตรวจสอบและให้ความร่วมมือนับจากวันที่ได้

รับทราบให้ด าเนินการโดยไม่ชักช้าเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

12. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   
การด าเนินการ 
ได้มีการออกค าสั่งแต่ตั้งเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคบูัวด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน

ร้องทุกข์และด าเนินการแก้ไขปญัหาหรือแจ้งผลความคืบหนา้ให้ประชาชนทราบ 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจัดการเรื่อง

ร้องเรียนตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสาน 
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ การประสานผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 



หน้าที่ 13หน้าที่ 13  
มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
ภารกิจที่ 1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
               ได้มสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ทุกขั้นตอน (โดยการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง 
               ราชการมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ  
               การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
               วธิีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ 
               ประชาชนทราบและตรวจสอบได้) ได้แก่ 
1.  โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด าเนินการ 
ได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนที่โดเมน Web hosting เพ่ือจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว Internet 

และจด Domain Name ในชื่อ WWW.kubua.go.th สัญญาเช่าปีต่อปี โดยมีระบบเว็บไซด์ใช้งานรูปแบบต่างๆ      
มีแกลเลอรี่ภาพกิจกรรม ปฏิทนิข่าว ข้อมูลการลงิค์ไปยัง Facebook การดาวนโ์หลดไฟล์เอกสาร การรับ-ส่งข้อมูล      
บนกระดานสนทนา บริการช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการบริการต่างๆให้ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้มากท่ีสุด 

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีช่องทางสื่อสารทางเว็ปไซต์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่

ผู้ใช้งาน (admin) ป้อนข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขและจัดการข้อมูลระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
เพ่ือบริการประชาชน ด าเนินการตอบค าถามในกล่องข้อความทางหน้าเพจเว็บไซต์ อบต. 

งบประมาณ  3,000 บาท 
 (3.1.2) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ การเงิน  

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
2.  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

การด าเนินการ 
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ      

จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง

สม่ าเสมอตลอดจนมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายเพ่ือสะท้อนถึงความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

ภารกิจที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและสอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ได้แก่ 
3.  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาและแผนชุมชน 

การด าเนินการ 
 ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในรูปแบบการประชุมสัมมนาการวางแผน การประสานความ
ร่วมมือการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้จัดท าฐานข้อมูลเชื่อมโยงแผนพัฒนา และการแก้ไขปัญหา อาทิ 
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การเตรียมจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ         
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไท-ยวน เป็นต้น 

http://www.kubua.go.th/


หน้าที่ 14หน้าที่ 14  
ผลการด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
เมืองราชบุรี สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบัว ก านันผู้ใหญ่บ้าน         
กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการประเด็น
ปัญหาหรือพัฒนาเรื่องต่างๆในพ้ืนที่อย่างบูรณาการ 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
การด าเนินการ 
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อน ทางช่องทางโทรศัพท์ ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ณ 

ศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนขององค์การฯ หนังสือ/จดหมาย โดยมีส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ศูนย์กลางของหน่วยงานในการรับข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถาม หรือร้องขอ
ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนร้องขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ด าเนินการการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ในทุก
ช่องทางที่มีการร้องเรียนเข้ามา เจ้าหน้าที่ฯ จะมีการบันทึกข้อร้องเรียน และน าเรื่องเสนอคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน โดยแยกจัดเก็บในแฟ้มข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงานโดยเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการสืบค้นและจัดท ารายงานการจัดการข้อร้องเรียน  

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวมีระบบหรือกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน สามารถด าเนินการ

แก้ไขปัญหา/ปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส าเร็จลุล่วงแล้วเสร็จภายในระยะเวลา         
ที่ก าหนดและแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 

 (3.2.3)  มีรายงาน หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

การด าเนินการ 
ได้จัดท าบันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนในความรับผิดชอบทุกเรื่องที่มกีาร

แก้ไข/ปรับปรุงตามเรื่องร้องเรียน 
ผลการด าเนินการ 

 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มี
การเลือกปฏิบัติ การขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม การรายงานติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงและแจ้งกลับให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 

(3.3.1) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
6.  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

การด าเนินการ 
ไดด้ าเนินการปรับปรุงค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวคนใหม่เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนา

ราย นายสมิง ศิลปคง (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร) กรรมการ ขอลาออกโดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ 
และ นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา (ผู้แทนหน่วยงานราชการ)  

 



หน้าที่ 15หน้าที่ 15  

กรรมการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ และ นางสาวธัญญ์ภกรณ์  ศรีราจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 
(ผู้แทนหน่วยงานราชการ) กรรมการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ ท าให้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบจ านวนตามระเบียบฯ จึงขอยกเลิกค าสั่งเดิมที่ 61/๒๕60         
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕60 และขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อใหม่ จ านวน 3 คน แทน 

ผลการด าเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ 

งบประมาณ   ไม่ได้ใช้ 

7.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
การด าเนินการ 
จัดกิจกรรมตามห้วงเวลา 3 กิจกรรม  กิจกรรมในห้วงเวลาที่ ๑ กิจกรรมการประชุมทบทวนการจัดท า 

และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือเตรียมความพร้อมโครงการที่จะด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณ 2562 และน าสู่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.คูบัว ประจ าปี 2562 โดยพิจารณาใน
โครงการพัฒนาเฉพาะปี พ.ศ.2562-2563-2564 โครงการเดิมของหมู่บ้านที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีว่า 
โครงการเดิมของหมู่บ้านยังต้องการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือไม่ และประชาคมพ้ืนที่ด าเนินการจริงตาม
ข้อมูลแผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ปรากฏนั้นถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาฯ และน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
พ.ศ.2562 และบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านประจ าปี พ.ศ.2562 จัดระหว่างวันที่ 8  มกราคม ถึงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2561 เป้าหมายประชุมวันละ 1 หมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 18..00 น. เป็นต้นไป  
กิจกรรมในห้วงเวลาที่ 2  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บทบาทหน้าที่ กม.หมู่บ้านในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านตามรูปแบบทาง
ราชการ/แนวคิดในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพ้ืนที่ และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ าปี 2562 วิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน-จุดแข็ง 
ปัญหา อุปสรรค ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน. ก าหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน  ประชุมปรึกษาแผนความต้องการใน
การพัฒนาหมู่บ้าน (Workshop) แยกประเภทของแผนด้านต่างๆ  ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต,     
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม , ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย , ด้านการบริหารจัดการ, 
ด้านอ่ืนๆ (เสนอเพ่ิมได้) และวิธีการด าเนินการ  ได้แก่ หมู่บ้านด าเนินการเอง, หมู่บ้านด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน, หมู่บ้านขอรับการสนับสนุน-ส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ประมวลรายละเอียดน าส่วนส าคัญ
ไปด าเนินการ จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน/ หมู่บ้าน ประจ าปี พ.ศ.2562 ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 13 - 14 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (อาคารหลังเก่า) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ดังนี้ 
กม.หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 
กม.หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15    เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 
กิจกรรมในหว้งเวลาที ่3  กิจกรรมการฝึกพิมพ์ เพื่อการท าเป็นรูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป้าหมายประชุม 
นักศึกษาผู้ที่ท างานให้หมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน พร้อมกับน าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาฝึกด้วย 
 



         หน้าที่ 1หน้าที่ 166  
หมู่บ้านละ 1 เครื ่อง ในการฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมกัน 1 วัน  ในวันเสาร์ที ่ 17  
กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 - 16..30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (อาคารหลังเก่า)     
โดยวิทยากรนักวิชาการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองราชบุรีช่วยเหลือทาง
วิชาการตามแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ กม.หมู่บ้านในการจัดท า/
ปรับปรุงเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง และเกิดการถ่ายทอดวิธีการจัดท าแผนจากรุ่นสู่รุ่นได้ต่อเนื่องและเพ่ือ
การส่งเสริมความรู้ให้แต่ละหมู่บ้านและส่วนงานราชการได้มีบทบาทในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานจัดท า
แผนพัฒนา สนับสนุนการถ่ายทอดวิธีการจัดท าแผนงานโครงการให้หมู่บ้านด าเนินการตามแนวทางหนังสือสั่งการ
ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นท่ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดภายใต้หลัก “ประชารัฐ”  

ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นองค์กรอ านวยการสนับสนุน จัดท า ทบทวน/ปรับปรุงให้เกิด

กระบวนการแผนชุมชนสร้างความร่วมมือภาคประชาชนมีกระบวนการจัดท าแผนที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อบต.เป็นองค์กรอ านวยการสนับสนุน จัดท า /ทบทวน/
ปรับปรุงให้เกิดกระบวนการแผนชุมชน สร้างความร่วมมือภาคประชาชนทุกโครงการมาจากปัญหาความ
ต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจ าเป็นเร่งด่วน เช่น สาธารณภัย ข้อสั่งการตามนโยบาย
รัฐบาล/จังหวัด 

งบประมาณ   ตั้งไว้  50,000 บาท ใช้จ่ายจริง  49,928 บาท  คงเหลือ 72 บาท 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจที่ 1 มีการจัดวางระบบ  และรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
               (มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล) ได้แก่ 
1.  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

การด าเนินการ 
จัดท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน ประจ าปี 2560  
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 

 งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
2.  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

การด าเนินการ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน 

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  
ผลการด าเนินการ 
ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 25 60 ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอเมืองราชบุรีเรียบร้อยแล้ว  

งบประมาณ  ไม่ได้ใช้ 
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บทสรุป 
ปัจจัยสนับสนุน 
 ในการด าเนินงานต่างๆ มีปัจจัยสนับสนุนและผลักดันให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเกิดข้ึนจริง  ดังนี้ 
 1) นโยบายหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และส านักงาน ปปช. ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการจึง
ถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าทุกคนต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน มีความมุ่งหมายที่จะให้การท างานมีความโปร่งใส ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ในฐานะหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นให้สามารถร่วมมือกับ
เครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพ้ืนที่ ได้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงาน 
 ข้อที่ 1. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนดให้ส่วนราชการภายในร่วมมือกันด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการและบางโครงการอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากปริมาณ
งานและขอบเขตงานในปีงบประมาณ 2561 มีมากเกินก าลัง และกระบวนการท างานภายในตามกรอบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอประสบปัญหาทั้งงานประจ าและงานสนับสนุน กระบวนการเก็บรวบรวม
ผลงานจึงท าได้ไม่ครบถ้วน และที่ก าลังด าเนินการอยู่ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนด
ตัวชี้วัด LPA ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) 
ประจ าปี ๒๕๖1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการจังหวัด 
(ทีมประเมิน) มีทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  หัวข้อประเมิน 1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  2. การจัดท าฐานข้อมูลที่
ส าคัญ 3. การจัดการข้อร้องเรียน  4. การบริการประชาชน 5.ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 7. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 8. การปรับปรุงภารกิจ  
9. การด าเนินงานตามนโยบายจังหวัด เป้าหมาย ให้อปท.มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หัวข้อประเมิน 1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน      
4.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล             
6. การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น  เป้าหมาย ให้อปท.มีการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการวางแผน การส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และการสืบทอดต าแหน่ง พร้อมทั้งมี
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง หัวข้อประเมิน 1. การจัดเก็บรายได้ 2.การจัดท า
งบประมาณ 3. การพัสดุ 4. การบริหารการเงินและบัญชี 4.1 การบริหารรายจ่าย 4.2 การจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงิน 5. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  6. ผลสัมฤทธิ์ 6.1 ข้อทักท้วง 6.2 การเพ่ิมขึ้นของรายได้ 
เป้าหมาย ให้อปท.มีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการด าเนินงานด้านงบประมาณและพัสดุถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
โปร่งใส ไมมีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงินการคลังจากหน่วยงานตรวจสอบ  
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ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ  หัวข้อประเมิน 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 2. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

3. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4. กาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย  6. การบริหารจัดการและ      
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 7. การด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอน (น าร่อง)   
เป้าหมาย ให้อปท. มีการจัดบริการสาธารณะให้มาตรฐานตามหลักสากล 

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล  หัวข้อประเมิน 1. นโยบายและการจัดกิจกรรม 2.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และการมีส่วนร่วม 3. มาตรฐานการให้บริการ 4. การมีระบบกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน 5. การถูกชี้มูลความผิด  
เป้าหมาย ให้ อปท.ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความ
โปร่งใส และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ 

ข้อที่ 2. เรื่องกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยัง
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา พบว่า เป็นส่วนน้อยที่ยังมีความขัดแย้งทางความคิด และการไม่เข้าใจใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะ
เกี่ยวกับทางด้านการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพราะยังมีการร้องเรียนกันอยู่ และฝ่ายสภาฯยังมี
ข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน     
ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่สมเหตุสมผล และเป็นเรื่องทัศนคติที่จะต้องปรับเปลี่ยนในทางบวกเพ่ือให้
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นกันมากยิ่งข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/การประสานงานกลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่นด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ในทาง
การเมืองซึ่งจะท าให้ประชาชนยอมรับ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักคุณธรรม และ        
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากท่ีสุด 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 



 
แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2561 

(Monitoring & Review Evaluation Report) 
 รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน.........องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี… 
 

ล าดับ ประเภทงาน ด าเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
  โครงการ 

 กิจกรรม 
 มาตรการ 
 แนวปฏิบัติงาน 

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 
 
จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ 
 
 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
 
จ านวน                      -                  บาท 
(ตัวอักษร)  

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

สถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                          -                  บาท 
(ตัวอักษร) 

 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                                               บาท 
(ตัวอักษร) 

 

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

หมายเหตุ (ถ้ามี) ก าหนดจัดกิจกรรม ปีละ 3 ครั้ง บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับประชาชน (ต่อเนื่อง) 



 
แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2561 

(Monitoring & Review Evaluation Report) 
 รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน.........องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี……… 
 

ล าดับ ประเภทงาน ด าเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
  โครงการ 

 กิจกรรม 
 มาตรการ 
 แนวปฏิบัติงาน 

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน งบประมาณ (วงเงินตามแผนพฒันาท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 
 
ให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
 
จ านวน                30,000         บาท 
(ตัวอักษร)          สามหมื่นบาท  

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

สถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                25,250             บาท 
(ตัวอักษร)  สองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาท 

 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                                               บาท 
(ตัวอักษร) 

 

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

หมายเหตุ (ถ้ามี) ภารกิจการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2561 
(Monitoring & Review Evaluation Report) 
 รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน.........องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี………… 
 

ล าดับ ประเภทงาน ด าเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
  โครงการ 

 กิจกรรม 
 มาตรการ 
 แนวปฏิบัติงาน 

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
 
จ านวน            50,000                  บาท 
(ตัวอักษร)       ห้าหมื่นบาท  

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

สถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน             49,928               บาท 
(ตัวอักษร)  สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท 

 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                                               บาท 
(ตัวอักษร) 

 

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

หมายเหตุ (ถ้ามี) จัดกิจกรรม 3 กิจกรรม รวมระยะเวลาด าเนินการ 18 วัน เป้าหมาย 15 หมู่บ้าน 
 



 
แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 2561 

(Monitoring & Review Evaluation Report) 
 รอบ 6 เดือน      รอบ 12 เดือน 

ชื่อหน่วยงาน.........องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี………… 
 

ล าดับ ประเภทงาน ด าเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง 
  โครงการ 

 กิจกรรม 
 มาตรการ 
 แนวปฏิบัติงาน 

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมทบทวนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 
 
การจัดท ารายงานควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                     -                   บาท 
(ตัวอักษร)  

 พ.ศ.2561 
 พ.ศ.2562 
 พ.ศ.2563 
 พ.ศ.2564 

สถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                     -               บาท 
(ตัวอักษร) 

 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยใช้งบประมาณ 
จ านวน                                               บาท 
(ตัวอักษร) 

 

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

 บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ไม่สามารถด าเนินการได ้

หมายเหตุ (ถ้ามี) ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 ตามแบบที่ก าหนดครบถ้วนและรายงาน คตง. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ น าส่งหนังสือรับรองการประเมินผล 
                     การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) วันที่  27 พ.ย. 2560 



 
 
 
 
 
 

นิยามประเภทงาน  ดังนี้ 
โครงการ        คือ  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพ่ือบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง 
กิจกรรม         คือ  กระบวนการที่แสดงถึงความพยายามในการร่วมมือกัน การระดมความร่วมมือกันอาจจะระยะสั้นๆ หรือต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการปฏิบัติงาน 
มาตรการ        คือ  วิธีการหรือระเบียบปฏิบัติที่ได้ตั้งขั้นใช้เป็นกฎ ข้อบังคับปฏิบัติ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ 

  พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าวิธีการไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ 
แนวปฏิบัติงาน  คือ  แนวทางที่เป็นเอกสาร หรือขั้นตอนของระบบที่วางไว้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่ก าหนดไว้บรรลุเป้าหมาย  

  บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน 


