








รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งราชการการเมือง ฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้แก่บุคลากรของ อบต. 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การทุจริต และบทลงโทษ
ผู้กระทำผิด มากกว่าร้อยละ 60 

ร้อยละ 80.10 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าร้อย
ละ 60 

ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 2. บุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
 3. การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์  ได้รับความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นอย่างดี 
 ข้อเสีย 
 - 
 แนวทางแก้ไข 
 - 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

ร้อยละการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ร้อยละ 100.00 การดำเนินการป้องกัน
ปัญหาโรคไข้เลือดออก
โดยการฉีดพ่นหมอก
ควัน หยอด
ทรายอะเบท  
ร้อยละ 100 

ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. การระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง 
 2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
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 ข้อเสีย 
 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 2. การฉีดพ่นหมอกควันทำให้มีสารเคมีตกค้างในบริเวณทีดำเนินการ 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคให้แก่ประชาชน 
 2. รณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยวิธีต่าง ๆ  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ร้อยละ 100 ของการไม่พึ่งพา
ยาเสพติดของประชาชน 

 -ไม่มีการดำเนินการ- 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 - 
 ข้อเสีย 
 -  
 แนวทางแก้ไข 
 - 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
3. โครงการจัดการขยะ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ

กำจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 
ร้อยละ 90.27 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะตามโครงการ
จัดการขยะ ร้อยละ 90 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. ปริมาณขยะในพ้ืนที่ลดลง 
 2. ประชาชนเข้าใจวิธีการจัดการขยะภายในครัวเรือน 
 3. การใช้จ่ายงบประมาณด้านการจัดการขยะลดลง 
 ข้อเสีย 
 1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจรวมถึงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 
 2. อบรม ศึกษาดูงานการจัดการขยะ 
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนร้อยละ 50 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

 -ไม่มีการดำเนินการ- 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 - 
 ข้อเสีย 
 - 
 แนวทางแก้ไข 
 - 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
2. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

  -ไม่มีการดำเนินการ- 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 - 
 ข้อเสีย 
 - 
 แนวทางแก้ไข 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก
ไทยไม่โกง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100.00 
ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ร้อยละ 100 

ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรมีความสุจริต โปร่งใส  
 2. การสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 
 ข้อเสีย 
 - 
 แนวทางแก้ไข 
 - 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากร 

แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
ร้อยละ 100 

- -ไม่มีการดำเนินการ- 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 - 
 ข้อเสีย 
  -  
 แนวทางแก้ไข 
 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร 
 3.1 การจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์
รวมการซื้อหรือการจ้างของ 
อปท.ระดับอำเภอ และศูนย์
ประสานงาน อปท.อ.บ้านแหลม 

อุดหนุนงบประมาณได้ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 การบริหารงานโปร่งใส 
ประชาชนเข้าตรวจสอบ
ได้ 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 ข้อเสีย 
 1. ระบบการเชื่อมโยงการสื่อสาร ยังขาดประสิทธิภาพ 
 แนวทางแก้ไข 
 1. พัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

2. ติดตั้งระบบกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 60  

ร้อยละ 100 การติดตั้งระบบกระจาย
เสียงประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ร้อยละ 100 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางหน่วยงานราชการ 
 ข้อเสีย 
 1. ประชาชนไปประกอบอาชีพต่างพ้ืนที่ ไม่สามารถได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ 
 แนวทางแก้ไข 
 1. การใช้เสียงประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
 2. การประชาสัมพันธ์ซ้ำ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว/
เสียงตามสาย 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 60  

ร้อยละ 100 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
และเสียงตามสายร้อยละ 
100 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางหน่วยงานราชการ 
 ข้อเสีย 
 1. ระยะห่างของระบบกระจายเสียงมีระยะห่างกันมากเกินไป 
 แนวทางแก้ไข 
 1. เพ่ิมกำลังส่งของเครื่องขยาย 
 2. ขยายเขตเสียงตามสาย 
 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. โครงการทบทวนและบูรณา
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการตาม
สัดส่วนร้อยละ 5 

ร้อยละ 100 ดำเนินโครงการครบทุก
หมู่บ้าน 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อเสีย 
 1. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
 2. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1. ประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับตำบล 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการตาม
สัดส่วนร้อยละ 5 

ร้อยละ 100 ดำเนินการประชุม
ประชาคมระดับตำบล 
จำนวน 1 ครั้ง 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 2. ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อเสีย 
 - 
 แนวทางแก้ไข 
 -  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ขององค์กร 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.กิจกรรมรายงานการควบคุม
ภายใน 

รายงานผลการควบคุมภายใน
ตามแบบที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ดำเนินการทันตาม
ห้วงเวลาและรายงาน
ให้หน่วยงานที่กำกับ
ดูแลทราบ 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 

1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของตัวเองเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

 ข้อเสีย 
1. หน่วยงานย่อยยังส่งเรื่องการประเมินความเสี่ยงของตนเองล่าช้า 

 แนวทางแก้ไข 
1. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งเตือนให้หน่วยงานย่อยประเมินตัวเอง 
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1.การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

จำนวน 1 ครั้ง ประชาชนทราบการใช้
จ่ายงบประมาณของ 
อบต. มีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หลักของ อบต. 

2. การรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาฯ
ดำเนินการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา  

ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
  1. ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปปรับปรุงแก้ไขให้
      มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อเสีย 
  - 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลให้หลากหลายช่องทางเพ่ือความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้ว 

การประชุมครบทุกสมัยการ
ประชุมสภาฯที่สภาฯกำหนด 

4 สมัย การประชุมสภาสมัย
สามัญ 4 สมัย 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 1. มีการตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสีย 
  - 
 แนวทางแก้ไข 
 - 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. การจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาฯ อบต.บางแก้ว และนายก 
อบต.บางแก้ว  

การจัดการเลือกตั้งครบถ้วน
สมบูรณ์  

 ไม่มีการดำเนินการ 

 
ข้อดี/ข้อเสีย ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  และแนวทางการแก้ไข 
 ข้อดี 
 - 
 ข้อเสีย 
 - 
 แนวทางแก้ไข 
 - 
 
 
 


