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คำนำ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต(พ.ศ. 2562 – 2564)  เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน  รอบ  12 เดือน ในเดือน ตุลาคม ให้สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ   นั้น 

 บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงานและ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ 
ระบบ e – PlanNACC   เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดทำรูปเล่มรายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ไปสู่การปฏิบัติรอบ  6  เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น 



สารบัญ 
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ภาคผนวก 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล 

           แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ  6  เดือน 



ส่วนที่  1   
บทนำ 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่  11  ตุลาคม 2559  และเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  
3  (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติ  โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย  และองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2562 – 2564  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  โดยคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะนั้น 

1. นิยามศัพท์ 
๑) แผน  หมายถึง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 – 2564 ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเป๊าะ 
๒) โครงการ หมายถึง  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้นทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีงบประมาณเป็นของตนเองเพ่ือจัดทำบริการ
สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการเกิดกรทุจริตในองค์กร  องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2562 – 2564  ซึ่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความสำเร็จของแผนดังกล่าวได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับป รุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง  "ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  
ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
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ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามแนวทางที่กำหนดไว้ 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล 
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ
ก็จะสูงกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่คว รจะเป็น  
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้าม
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้ นทุนการดำเนินงานต่าง ๆ   
ยกตัวอย่าง  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูแลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน  เป็นต้น  ดังนั้น  การติดตาม  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
กิจกรรมของแผนงานหรือโครงการหรือมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตว่าได้ปฏิบัติตามที่
กำหนดรายละเอียดไว้หรือไม่  มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร  ทั้งนี้  เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว  เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตาม
สมควรต่อไปเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 

การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการ
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากกรประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขจะดำเนินการต่อไป  หรือยุต
การดำเนินการซึ่งอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน    การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงาน
ที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผล   ยังเป็น
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจานี้  การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ   มี
ความเที่ยงตรง  เชื่อถือได้ 

ดังนั้นแล้ว  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น
เพราะการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน
ไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม  
หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
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ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  พ.ศ. 2562 – 2564  รอบ  6  เดือน  โดยกำหนดให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะและบันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6  เดือน  ในเดือนเมษายน  รอบ  12  เดือน ในเดือน
ตุลาคม  ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ทางระบบรายงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (e – PlanNACC)   ทาง
เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  www.nacc.go.th  

องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเป๊าะ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามคำสั่งที่          /2563  ลงวันที่         มกราคม  2563  ประกอบด้วย   
  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ      หัวหน้าคณะทำงาน 
  2. นายกูอำหมาด  มานีกามัน ประธานสภา อบต. เป๊าะ         รองหัวหน้าคณะทำงาน 
  3. นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ ปลัด อบต. เป๊าะ             คณะทำงาน 
  4. นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง   คณะทำงาน 
  5. น.ส.ศิริภา จินาวัลย์  รก.หัวหน้าสำนักปลัด   คณะทำงาน 
  6. นางสิริโฉม ไชยพรรณา  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   คณะทำงาน 
  7. นายณฐพัชร กองสนธิ์  นักทรัพยากรบุคคล   คณะทำงาน/เลขานุการ 

      โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ 

ทุจริต 
๒) วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

   ๓)  กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
        ๔) จัดทำรายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nacc.go.th/
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        ๕) หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับlภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผล  นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง   
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของวงรอบ  6  เดือน  ที่ผ่านมาว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนตำบลเป๊าะในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
โปร่งใสจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1) เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสามารถตอบสนอง

ความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2) เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3) เพ่ือนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 
4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนและผู้บริหารในการวางแผนปีต่อไป 

4. การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล  วัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงาน 
4.1  การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสตูล  กำหนดกระบวนการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลแผนปฏิบัต ิ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะเพ่ือลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โดยให้เตรียมข้อมูลประกอบการนิเทศและไฟล์นำเสนอ (PPT)  ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 

- แนะนำองค์กร 
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในรอบ  6  เดือน  โดยจำแนกเป็นมิติ  ดังนี้ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

- ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการและการดำเนินการนำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 

โดยให้จัดทำสำเนาเอกสารข้างต้น  ให้แก่คณะนิเทศ  ทั้งนี้  ให้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานไว้เพ่ือประกอบการนิเทศ  พร้อมด้วยจัดให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เก่ียวข้องเข้าร่วมรับการนิเทศตามความเหมาะสม 
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4.2 วัตถุประสงค์ของการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
1) เพ่ือเยี่ยมชม แนะนำ และส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่ 

การปฏิบัติ รวมทั้งรับทราบปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำและการดำเนินการนำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒) เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ/แนวทางการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3  วธิีดำเนินการ 
  สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางในการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  3  ครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. การติดตามความคืบหน้า (Monitoring  Progress) 
ช่วงเวลา   ภายในเดือนเมษายน 
วิธีดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (Monitoring   Review Evaluation  Report) รอบ  6  เดือน  ต่อ
สำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ  E – PlanNACC  

2. การนิเทศติดตาม (Site  Visit  Tracking  Supervision)  
ช่วงเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  และช่วงเวลาอ่ืนตามแต่กรณี 
วิธีดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด  รายงานการนิเทศติดตาม (Site  Visit   

Tracking  Supervision Report ) ต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครองตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 

3. การประเมินผลการดำเนินงาน  (Review Evaluation ) 
ช่วงเวลา   ภายในเดือนตุลาคม 
วิธีดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต (Monitoring   Review Evaluation  Report)  รอบ  12  เดือนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. 
ผ่านระบบ  E – PlanNACC 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร  จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรหลายด้าน คือ  

1. ทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง  สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันที่เพ่ือ 
นำไปสู่การพัฒนาขององค์กร 

2. ทำให้วางแผนงานโครงการได้ตรงเป้าหมาย  แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามเป้า 
นโยบายที่วางไว้ 

3. เป็นกลไกสำคัญท่ีจะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
4. ทำให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูล 

สารสนเทศที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน  สามารถเป็นเครื่องมอืในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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สรุปแบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

0(Monitoring & Review Evaluation Report) 
 รอบ 6 เดือนแรก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ มิติที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ   หมายเหตุ 
1 1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

บริหารงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ดำเนินการแล้วเสร็จ - 

2 1 โครงการ อบต.เป๊าะ พบประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
3 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
4 1 โครงการส่งเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการแล้วเสร็จ - 
5 1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
6 2 กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่

ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

7 1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
"ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เป๊าะ"  

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

8 1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเป๊าะ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

9 1 มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

10 2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกจิกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

11 3 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป๊าะ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

12 3 มาตรการ "แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกจิกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 
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ลำดับ มิติที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ   หมายเหตุ 
13 3 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ทราบ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

14 3 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

15 3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเป๊าะ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

16 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

17 3 ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

18 4 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

19 4 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
20 4 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
21 2 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
22 4 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

23 2 การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

24 2 มาตรการ"ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

25 2 จัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 
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ลำดับ มิติที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ   หมายเหตุ 
26 2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตาม

อำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ - 

27 3 การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเป๊าะ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

28 3 มาตรการ"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย" อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
29 3 มาตรา"จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ" 
อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

30 3 โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชนตำบลเป๊าะ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

31 2 กิจกรรม"การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน" อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
32 1 โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 
 
 
 
 

ระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ (ระบบ  e – PlanNACC ) 


