
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
**************************** 

 ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในปีงบประมาณ 2561ใน
ภาพรวม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง ไม่มีการร้องเรียนหรือมาตรการตรวจสอบแผนการทุจริตแต่อย่าง
ใด จึงถือได้ว่าการปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปได้ด้วยดี  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสร้างจิตสํานึกและ
ค่านิยม ให้แก่บุคลากร โดยเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการสร้างทัศนคติ วิสัยทัศ ส่งเสริมการ
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม จริยธรรม และวินัยในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ นอกจากจะดําเนินการภายในแล้ว ส่วนหน่ึงที่เน้นคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ  

บัดน้ี การดําเนินงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1ปลูกจิตสํานึก ค่านิยม คณุธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 

 แนวทาง 
การดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปา้หมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลลพัธ ์ ผลสําเร็จ 

1. ส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
สาธารณะเพ่ือดําเนินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วน 

การจัดกิจกรรม 
ดังกล่าว โดย 
มีการล้างมัสยิด วัด
การตัดต้นไม้ และ
การปลูกต้นไม้ ใน
สถานที่สาธารณะ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนมี
สว่นร่วมในการทํา   
กิจกรรม การมจีิต
สาธารณะ 

2. ส่งเสริมการ
สร้างจิตสํานึก
ค่านิยมให้แก่
บุคลากรของ 
อบต.หนองสรวง 

จัดทําโครงการคุณจริยธรรม
จริยธรรม 

จํานวน 1 ครั้ง   
ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงาน 

มีการจัดโครงการฯ 
ดังกล่าว ในวันที่ 
26 กรกฎาคม  
๒๕๕9 ณ อบต.
หนองสรวง 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด โดย
มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง และมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการฯ และ
สามารถนําความรู้ที่
ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจําวันและปลูก
จิตสํานึกให้เกิด
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการทํางาน 
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แนวทาง 
การดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปา้หมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลลพัธ ์ ผลสําเร็จ 

3. ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  
 

1.จัดประชุมพนักงานทุก
เดือน 
2. มีการประกาศประมวล
จริยธรรม 
3.มีการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
การทุจริต 
4.มีการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลประจําปี 
5.มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

จํานวน 1 ครั้งกิจกรรม/
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นํา
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. 

มีการจัดกิจกรรมและ
มาตรการภายใน 
อบต.หนองสรวง 

พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นํา
ท้องถิ่น สมาชิก อบต.
มีการเรียนรู้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   

แนวทาง 
การดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปา้หมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลลพัธ ์ ผลสําเร็จ 

1. เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
เข้มแข็งของภาค
ประชาชน 

กิจกรรมจัดใหม้ีตัวแทนจาก
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทุกโครงการที่เป็นการ
สอบราคาและประกวด
ราคา 

มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

มีความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน 

2.บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
หนองสรวงกับ
องค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ 

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอุดหนุนศูนย์จัดซื้อ
จัดจ้างตําบลระดับอําเภอ 
เพ่ือให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลอย่างทั่วถึงและ
โปร่งใส 

จํานวนศูนย์ที่อุดหนุน/
อุดหนุน ฯ 

มีการอุดหนุนศูนย์
จัดซื้อจัดจ้างตําบล
ระดับอําเภอ 

มีที่ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศูนย์
รวมข้อมูลการซื้อหรือ
การจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอ
ในการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ เพ่ือให้ประชาชน
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
และโปร่งใส 
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แนวทาง 
การดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปา้หมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลลพัธ ์ ผลสําเร็จ 

3. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง 
 

โครงการพบปะประขาขน 
1. มีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  
2. รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการประชาคม
ปีละคร้ัง 

จํานวนคร้ังในการจัด
กิจกรรมและจาํนวนร้อย
ละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการจัดเวที
ประชาคม จํานวน 
19 หมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลใน  

เป็นไปตามตัวช้ีวัด โดย
มีการจัดกิจกรรม และ
มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการฯ และ
สามารถนําความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้จากการ
ประชาคมมาบรรจุใน
แผนเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

แนวทาง 
การดาํเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปา้หมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลลพัธ ์ ผลสําเร็จ 

1.พัฒนาระบบใน
การตรวจสอบ 
ควบคุม และถว่งดุล
การใช้อํานาจให้
เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสทิธิภาพ 
 

1. จัดทําตู้รับฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต 
ตามหมู่บ้าน 
2.จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์และศนูย์ดํารง
ธรรม 
3. จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

ร้อยละผู้เข้ามาใช้บริการ 1. จัดทําตู้รับฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต ตามหมูบ้่าน 
2.จัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ดํารงธรรม 
 3. จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

สรุปการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ประจําปี 
2561มกีาร
ดําเนินการและรายงาน
ผลใหผู้้ร้องทราบ
ภายใน 15 วัน  

2.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวงกับ
ภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๑. จัดทําเว็บไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต 
2. จัดทํากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง 
ทางประกาศและเว็บไซต์ 
3. จัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน 
และเผยแพรใ่ห้ประชาชน
ทราบ 

ร้อยละผู้เข้ามาใช้บริการ ๑. จัดทําเว็บไซต์ แจ้ง
เหตุทุจริต 
2. จัดทํากิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทาง
ประกาศและเว็บไซต์ 
3. จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง แผนการ
ใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 

การบริหารงานของ 
อบต.เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ประชาชนรับรู้
ถึงข้อมูลข่าวสาร 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แนวทาง 

การดาํเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปา้หมาย ผลการดําเนนิงาน 

ผลลพัธ ์ ผลสําเร็จ 
1.แจ้งเวียนและถือ
ปฏิบัติทุกสํานัก กอง 
ใน อบต. หนอง
สรวง และเผยแพร่
อินเตอร์เน็ต 

มาตรการแจ้งเวียนระเบียบ
ฯ 

บุคลากรในสังกัด        
อบต.หนองสรวง 

จัดทําคู่มือหรือแนว
ทางการดําเนินการทาง
วินัยหรือประมวล
จริยธรรม 1 ฉบับ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรให้มคีวามรู้ 

 
          ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐใน  
ปงีบประมาณ 2561  ในภาพรวม  

1. งบประมาณในการดําเนินงานค่อนข้างจํากัด 
2. บุคลากรภายในองค์กรยังไม่ให้ความสนใจในการทําความเข้าใจเท่าที่ควร 
3. กิจกรรมประจาํปีไม่มีความหลากหลาย 

 
 ข้อเสนอแนะในการดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐใน  
เพื่อปรบัแผนในการแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

1. ควนจัดงบประมาณในการดําเนินงานมากข้ึน 
2. ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางให้มีความหลากหลายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีให้มีความหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 



 
 


