
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       งานนิติการ   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
ที่     นม  ๙๓๔๐๑          วันที่    ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  

 เรื่องเดิม         
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน                        
การทุจริต  ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  โดยการบูรณาการ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ของทุกส่วน/กอง   ทั้งนี้   เพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                            
โดยใช้งบประมาณ บุคลากรที่มีอยู่และค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ ควบคู่กับหลักความเชื่อทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่าย                   
ในการต่อต้านการทุจริตและขยายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

   ข้อเท็จจริง  
การด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลภูหลวง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  มีรายละเอียดดังนี้ 

  มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ  

(๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
(๒) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลภูหลวง 
(๔) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ 
(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนต าบลภูหลวง 
(๒) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก

และเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง (โตไปไม่โกง) 
 
 

/มิติที่ ๒... 
 



     - ๒ - 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
                     องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                    ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ   
                     (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
                     พิจารณาความดี ความชอบ พนักงาน  
                     (๒) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนข้ันเงินเดือน   มีการประเมินผลการ 
                     ปฏิบัติงานก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้   
                     (๓) กิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                     มีการก าชับให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
                     (๔) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
                     (๕) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                        
                     และเว็บไซต์   มีการปิดประกาศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
                     ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
                     (๖) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 

 

๒.๓ มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ                
บ้านเมืองที่ด ี  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ 
     (๑) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  มีการก าหนดขั้นตอน 
                     การปฏิบัติราชการ (อนุมัติ/ อนุญาต) และประกาศให้ประชาชนทราบ 

(๒) มีมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคล ในการการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ 

(๑)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นที่ท าคุณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
(๒)  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและหรือบุคคลในการการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในการให้ความช่วยเหลือสาธารณะ                    
การด ารงตนอยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมหรือการปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง   ได้ด าเนินการ 

(๑) มาตรการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภูหลวง 
 
 

/(๒) มาตรการให้... 
 



 
- ๓ – 

(๒) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
  (๓) มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

  ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้ด าเนินการ 

  (๑) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีกิจกรรมการ 
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
  (๒) จัดอบรมโครงการให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

(๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย  มีการประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลผ่าน website และหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์  เช่น  ข้อมูลงบประมาณ                         
ข้อมูลจัดท าโครงการ 
(๔) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลภูหลวง   

 

     ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ 

(๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทาง website และแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน 
facebook ,LINE 

  (๒) โทรศัพท์สายตรง นายก. 
  (๓) ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

(๔) มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญด้านสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม                        
พร้อมรายงานการแก้ปัญหาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

    

  ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมของ อปท. 
  (๑) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
  (๒) มีการจัดท าประชุมประชาคมต าบล 
  (๓) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
  ๔.๑ มีการวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินกิจกรรมการประเมินติดตามและรายงาน      
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คตง. 
  ๔.๒ การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
 

/องค์การบริหาร... 



 
- ๔ - 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ได้ด าเนินการ 
 (๑) แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและ                     
ตรวจรับงานจ้าง 
(๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการ website http://www.Phuluang.go.th และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน facebook และหนังสือแจ้ง 
 

  ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  ได้ด าเนินการ 

  (๑) การแต่งตั้งตัวแทนสภาเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และหรือกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาฯ และหรือกรรมการติดตามแผนพัฒนาฯ 

(๒) การแต่งตั้งตัวแทนสภา เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

(๑) มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
(๒) มีการส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความทุจริต 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการ 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                      

พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๔. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 วิเคราะห์การปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต 
 ข้อดี 
 (๑) เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะ ตามอ านาจหน้าที่ เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ส่งเสริมและ สนับสนุน
ให้ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูก
จิตส านึก สร้างค่านิยม ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง  มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต  
 (๓) เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณและบุคลากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
 

 ข้อเสีย 
 การก าหนดนโยบาย ข้อสั่งการ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ิมเติมหรือ
มาตรการเร่งด่วน ท าให้การด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตไม่ครอบคลุมครบถ้วน  

 /ปัญหาและ... 
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- ๕ - 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 (๑) ค่านิยมและวัฒนธรรม เกี่ยวกับการทุจริต 
 (๒) ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ ด้านการป้องกันการทุจริต 
 (๓) ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณ  

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศส านักงาน ป.ช.ช. เรื่อง ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง ผลการประเมิน ๗๑.๐๙ คะแนน 

              ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วเห็นสมควร
พิจารณาทบทวน แก้ไข หรือเพ่ิมเติม โปรดสั่งการเพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                    
                 (นางสาวพรพรรณ  แสงมณี) 
                                                                                นิติกรช านาญการ             
 

 ทราบ 
ความคิดเห็น หัวหน้าส านักงานปลัด 

............................................................................................................................. ............................. 
 

        (นางสาวจิราพร  มันกระโทก)                                                                    
          หัวหน้าส านักปลัด 

 
 ทราบ 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

............................................................................................................................. ............... 
      
                 (นายสุพร  วงศณ์รัตน์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
 

 ทราบ 
ความเห็น/ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 

............................................................................................................................. ............... 
 
                                (นายมนตรี  กรก่ิง)                                                                 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง  


