
องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

1 9 0 175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 17 0 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 6 0 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 6 0 175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 38 0 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 175,000.00 17 50,000.00 6 20,000.00 6 175,000.00 38 420,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 0.00 17 0.00 6 0.00 6 0.00 38 0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 175,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 50,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 20,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 4 175,000.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 420,000.00 0.00 0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

38 38 0 0 0 0 0.00 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 

 
 

มติทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทปีระชาคมหมู่บ้านและตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนนิงาน 

โครงการสง่เสรมิและสนบัสนนุการจดัทำเวทปีระชาคมหมูบ่า้นและตำบล 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ชมุชน 

สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 
******************************** 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล 

๒. วันที่ดำเนินโครงการ  
 - รอบท่ี ๑  ระหว่างวันที่ 1 - 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
  
๓. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 

๔. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 4.1  มัสยิดประจำหมู่บ้าน /ศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี 1 - ๙  

4.2  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
  

๕. วัตถุประสงค์โครงการ  
 5.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.2 เพ่ือทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ือสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ประสานบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำของจังหวัด และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผน
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 5.๓  เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่น โดยการรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมขอ ง
ประชาชนโดยตรงในการนำมาปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ต่อไป 
 5.4  เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงและหน่วยงานราชการต่างๆ 
 ๕.5  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 
 

๖. งบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคม
หมู่บ้านและตำบล  ตั้งไว้  ๒๐,000  บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 6.1  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จำนวน         500 บาท 
 6.2  ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง     จำนวน      ๑6,245  บาท 
 6.3  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น    จำนวน        1,140  บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น          เป็นเงิน      17,885 บาท  
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๗. กลุ่มเป้าหมาย   
จัดประชุมประชาคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกระบวนการประชาคมท้องถิ่นแบบประชารัฐ  

ประกอบด้วยภาคผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชาคม แบ่งเป็น 
- ผู้เข้าร่วมระดับหมู่บ้าน  จำนวน ๙ หมู่บ้าน  
- ผู้เข้าร่วมระดับตำบล  
- ส่วนราชการและภาคประชารัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

๘. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
8.๑  จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
8.๒  ดำเนินโครงการตามประกาศแผนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลแต่ละรอบ และประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลตามหัวข้อการประชุมประชาคม  ตลอดจนการบริการสาธารณะ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ และ
คัดเลือกตัวแทนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 8.๓  รายงานผลการประชุมประชาคม เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารราชการ  
 

๙. ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา ได้จัดทำ
แผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้
คำนึงถึงรายได้ที่ได้รับ ทำให้เชิงคุณภาพการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย 
       

๑๐. ปัญหาอุปสรรค 
10.1  ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเท่าที่ควร 
10.2  แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
10.3  หนว่ยงานไม่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
10.4  มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้ 
10.5  ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  
 
 
                               ผูร้ายงาน 

      (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 
ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 

 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
- กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนนิงาน 
กจิกรรมประกาศเจตจาํนงตอ่ตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 

******************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมศีักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดย
ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ  กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน  
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็น
แค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานด้วย
ความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   

 



-2- 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์โครงการ  
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อสาธารณชน  
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  

  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 ผลผลิต  
 - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อสาธารณชน      
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  

 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

 - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
                               ผูร้ายงาน 

     (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 
 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
- มาตรการเสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนนิงาน 

มาตรการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการตอ่ตา้นการทจุรติและเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 
สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 

******************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ.2564 และด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่
สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้นและเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง  จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2556 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์โครงการ  
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่นํามาเผยแพร่ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.  และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ มีความยุติธรรมความ
โปร่งใส เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 
 
 

                                                                                         ผูร้ายงาน 
      (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 

                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 - มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนนิงาน 

มาตรการธรรมาภบิาลในการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่         
สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 

******************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         
๒. หลักการและเหตุผล  
 ตามแนวทางในการบริหารประเทศกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เท่ากับเป็นการยืนยันในหลักการกระจาย
อำนาจ ที่คำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และความหลากหลายในด้านศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรค ๒ กำหนดว่าการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่มีเป้าหมายสำคัญสูงสุด คือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ เช่นการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นต้น  จึงเห็นได้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท อำนาจหน้าที่กว้างขวาง โดยมีหน้าที่ทั้งการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น แล้วยังขยายบทบาทหน้าที่ให้รวมถึงคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และ
เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน จึงได้จัดให้มมีาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  
3. วัตถุประสงค์โครงการ  

 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2561   
 6.2 นําวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 ดําเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 
 

             ผูร้ายงาน 
     (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 

                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 - มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนนิงาน 
มาตรการธรรมาภบิาลในการจดัทำขอ้บญัญตังิบประมาณ        

สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 
******************************** 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ        
๒. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   และหนังสือซักซ้อมแนว
ทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นแนวทางในการดำเนินการ จึงได้จัดให้มีมาตรการธรรมาภิบาลในการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณขึ้น 
3. วัตถุประสงค์โครงการ  

 3.1 เพ่ือมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล        
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดวิธีปฏิบัติการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  
 6.2 นําวิธีปฏิบัติการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ 

  6.4 ดําเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 
 

 
                               ผูร้ายงาน 
                                                                               (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 - มาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนนิงาน 

มาตรการธรรมาภบิาลในการบรหิารโครงการ        
สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 

******************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 มาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ        
๒. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.
๒๕๔๖ โดยการดำเนินงานจะคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างองค์กร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบตลอดจนกลไกในการส่งเสริมและตรวจสอบดูแลธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดให้มีมาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์โครงการ  

 3.1 เพ่ือมาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดทํามาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล   
จํานวน 1 มาตรการ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดวิธีดำเนินการบริหารโครงการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ 
 6.2 นําวิธีดำเนินการบริหารโครงการ  มากําหนดเป็นมาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการธรรมาภิบาลในการบริหารโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 
 

 
                              ผูร้ายงาน 

     (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 - กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนนิงาน 

กจิกรรมใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยตรวจสอบทีไ่ดด้าํเนนิการตามอาํนาจหนา้ที่  
เพือ่การตรวจสอบ ควบคมุ ดแูล การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ   

สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 
******************************** 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   
๒. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, 
อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง
สตง.แล้ว แต่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดําเนินการทางวินัย สำนักปลัดอบต. มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงานป.ป.ช./สํานักงานป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ควนปริง เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์โครงการ  

 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
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6. วิธีดําเนินการ  
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 

  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 
 

 
                              ผูร้ายงาน 

     (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.25๖2 - 25๖๔) 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวัดตรงั 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
 - มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการดำเนนิงาน 

มาตรการใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองคก์รอสิระ 
สำนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลควนปรงิ  อำเภอเมอืงตรงั  จงัหวดัตรงั 

******************************** 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๒. หลักการและเหตุผล  
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จึงได้มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์โครงการ  

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
6. วิธีดําเนินการ  
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด  

  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง 
 

 
                               ผูร้ายงาน 

      (นายชัยยุทธ  ศรีประสิทธิ์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



 


