
 

 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  



 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 

**************************** 
 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในปีงบประมาณ 2562  
ในภาพรวม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ไม่มีการร้องเรียนหรือมาตรการตรวจสอบแผนการทุจริตแต่
อย่างใด จึงถือได้ว่าการปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปได้ด้วยดี  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยม ให้แก่บุคลากร โดยเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการสร้างทัศนคติ วิสัยทัศ ส่งเสริมการ
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรม จริยธรรม และวินัยในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ นอกจากจะด าเนินการภายในแล้ว ส่วนหนึ่งที่เน้นคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ  

บัดน้ี การด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยแกทุ่กภาคส่วน 
 

 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

1. ส่งเสรมิการ
ด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
สาธารณะเพือ่ด าเนินตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

 คณะผู้บรหิาร สมาชิก
องค์การบรหิารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วน  

การจัดกจิกรรม 
ดังกล่าว โดย 
มีการล้างวัด การตัด
ต้นไม้ และการปลูก
ต้นไม้ ในสถานที่
สาธารณะ 

คณะผู้บรหิาร สมาชิก
องค์การบรหิารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วน 
มีส่วนร่วมในการท า   
กิจกรรม การมจีิต
สาธารณะ 

2. ส่งเสรมิการ
สร้างจิตส านึก
ค่านิยมให้แก่
บุคลากรของ 
อบต.หนองสรวง 

จัดท าโครงการคุณจริยธรรม
จริยธรรม 

จ านวน 1 ครั้ง   
ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงาน 

มีการจัดโครงการฯ 
ดังกล่าว ณ วัดป่า
โกรกสะเดา 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด โดย
มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง และมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการฯ และ
สามารถน าความรูท้ี่
ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
ปลูกจิตส านึกใหเ้กิด
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการท างาน 

 



 

 
แนวทาง 

การด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
3. ส่งเสรมิให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดบั
ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล       
  
 

1.จัดประชุมพนักงานทุก
เดือน 
2. มีการประกาศประมวล
จริยธรรม 
3.มีการจัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การตอ่ต้าน
การทจุริต 
4.มีการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลประจ าป ี
5.มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 
 

จ านวน 1 ครั้ง 
กิจกรรม/พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้น าท้องถ่ิน สมาชิก 
อบต. 

มกีารจัดกิจกรรมและ
มาตรการภายใน 
อบต.หนองสรวง  

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้น า
ท้องถ่ิน สมาชิก อบต.
มีการเรียนรู้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสรมิให้
ประชาชนมี
จิตส านึกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ช าระภาษี เพื่อ
เข้าใจข้ันตอนและ
วิธีการของการเสีย
ภาษี         
 

โครงการออกบรกิารจัดเกบ็
ภาษีและให้ค าปรกึษา
แนะน าการช าระภาษี 
 

ประชาชนในเขต อบต.
หนองสรวง  จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

จัดโครงการดงักล่าวฯ 
ณ หมู่บ้านภายในเขต 
อบต.หนองสรวง  

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ช าระภาษีเพิ่มข้ึน 

5. สร้างจิตส านึก
และปลูกฝังเด็ก
นักเรียนโตไปไม่
โกง  

มาตรการน าหลักสูตรโตไปไม่
โกงไปจัดการเรียนการสอน
ใน ศพด. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ใน
เขต อบต.หนองสรวง  
จ านวน  2  ศูนย์ 

เริ่มหลกัสูตรตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1  

เด็กมีคุณภาพในการอยู่
ในสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสรา้งวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
   

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

1. เสรมิสร้าง
กระบวนการมสี่วน
ร่วมและความ
เข้มแข็งของภาค
ประชาชน 

กิจกรรมจัดใหม้ีตัวแทนจาก
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ทุกโครงการที่เป็นการ
สอบราคาและประกวด
ราคา        

มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

มีความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงาน  



 
 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์ ผลส าเร็จ 

2. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร  

มีมาตรการ  การ
ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน 
เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึงและโปรง่ใส 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และภาคประชาชน 

มีการเปิดเผยและ
เผยแพร่ข้อมูล ทาง
เว็บไซต์ของ อบต.
หนองสรวง 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ถูกต้องและ
โปร่งใส 

3. มีมาตรการสร้าง
ความโปรง่ใสในการ
ปฏิบตัิราชการ  

มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบคุคลใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

จัดท าประกาศขาดลามา
สาย มาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

การเลื่อนขั้นเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

มีความโปรง่ในในการ
เลื่อนขั้น 

4. มีมาตรการ
ปฏิบตัิงาน 

มีการมอบหมายงาน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

มีค าสัง่มอบหมายงาน มีความโปรง่ในในการ
ด าเนินงาน 

5. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  
 

โครงการพบปะประขาขน 
1. มีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  
2. รับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนในการประชาคมปี
ละคร้ัง 

จ านวนคร้ังในการจัด
กิจกรรมและจ านวนร้อย
ละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีการจัดเวทีประชาคม 
จ านวน 9 หมู่บา้นและ
ประชาคมต าบลใน  

เป็นไปตามตัวชี้วดั โดยมี
การจัดกิจกรรม และมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการฯ และสามารถ
น าความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้จากการ
ประชาคมมาบรรจุใน
แผนเพือ่บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

6. การบริหาร
ประชาชน 

กิจกรรมบริการสาธารณะและ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทดัเทยีมกันและไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
1. กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงาน 
2. จัดท าคู่มือการปฏบิัตงิาน 

ประชาชนในเขต อบต.
หนองสรวง 

มีผังการลดขั้นตอนและ
มีคู่มือการประกอบการ
ปฏิบตัิงาน 

ประชาชนมีความพงึ
พอใจในการได้รับบริการ 

7. มีมาตรการ
จัดการในกรณีทราบ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1. มาตรการการจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
2. จัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3. มีมาตรการรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชน 

1. มีข้อตกลงการ
ปฏิบตัิราชการ 
2. มีแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
3. มีศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข ์

มีความโปรง่ในในการ
ด าเนินงาน 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสรมิสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทจุริต 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

1. พัฒนาระบบใน
การตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้
เหมาะสม ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 
 

1. จัดท าตู้รบัฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตทุุจริต 
ตามหมูบ่้าน 
2.จัดต้ังศูนย์รบัเรื่องราว
ร้องทกุข์และศูนย์ด ารง
ธรรม 
3. จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

ร้อยละผูเ้ข้ามาใช้บริการ 1. จัดท าตู้รบัฟังความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต ตามหมูบ่้าน 
2.จัดต้ังศูนย์รบั
เรื่องราวรอ้งทกุข์และ
ศูนย์ด ารงธรรม 
 3. จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต. 

สรปุการรับเรือ่งราว
ร้องทกุข์ประจ าปี 
2562มีการ
ด าเนินการและรายงาน
ผลให้ผูร้้องทราบ
ภายใน 15 วัน   

2. สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองสรวง 
กับภาคเอกชนใหม้ี
ศักยภาพในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๑. จัดท าเว็บไซต์ แจง้เหตุ
ทุจริต 
2. จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง 
ทางประกาศและเว็บไซต ์
3. จัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน 
และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 

ร้อยละผูเ้ข้ามาใช้บริการ ๑. จัดท าเว็บไซต์ แจง้
เหตุทจุริต 
2. จัดท ากิจกรรม
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
ราคากลาง ทาง
ประกาศและเว็บไซต ์
3. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง แผนการ
ใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ใหป้ระชาชน
ทราบ 

การบริหารงานของ 
อบต.เป็นไปอย่าง
โปรง่ใส ประชาชนรับรู้
ถึงข้อมูลข่าวสาร 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

3. ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
การทจุริตหรือ
ประพฤติมิชอบใน 
อบต.หนองสรวง 
 

1. โครงการ อบต.สัญจร 
- รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ พรอ้ม
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย
และใหบ้ริการในด้านต่างๆ 
ปีละครั้ง 
2. โครงการสง่เสรมิการ
จัดท าแผนชุมชน 
- มีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ 
- รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการประชาคม
ปีละครั้ง 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมและจ านวน
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการและผู้มารับ
บริการ 
 
 
 
จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมและจ านวน
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการออกบริการสญัจร
ตามหมูบ่้าน  
 
 
 
 
 
 
มีการจัดท าเวที
ประชาคม จ านวน 9 
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบล 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการไดร้ับ
บริการเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยมี
กา ร จั ด กิ จกร รมและ มี
กลุ่ ม เป้ าหมาย เข้ าร่ วม
โครงการฯ และสามารถ
น าความเดือดร้ อนของ
ประชาชนที่ ได้จากการ
ปร ะชาคมมาบร ร จุ ใ น
แผนพัฒนาเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน   

                                                      



 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

1. แจ้งเวียนและถือ
ปฏิบัติทุกส านัก กอง 
ใน อบต. หนอง
สรวง และเผยแพร่
อินเตอรเ์น็ต 

มาตรการแจ้งเวียนระเบียบ
ฯ 

บุคลากรในสงักัด        
อบต.หนองสรวง 

จัดท าคู่มือหรือแนว
ทางการด าเนินการทาง
วินัยหรือประมวล
จริยธรรม 1 ฉบับ 

เพื่อพฒันาศักยภาพ 
บุคลากรให้มีความรู้  

2. มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 

มาตรการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน
และรายงานผล 

บุคลากรในสงักัด อบต.
หนองสรวง 

การรายงานควบคุม
ภายใน 

การด าเนินงานด้วย
ความโปร่งใส 

3. การสนบัสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วม 

1. มีการปิดประกาศลงบน
เว็บไซต์ เกี่ยวกับข้อมูล
บุคคล 
2. มีการรายงานผลการเงิน
ให้ประชาชนทราบ 
3. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(เป็นกรรมการโดยผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน) 
4. มีการประกาศนโยบาย
ของผู้บรหิารมาตรการเฝ้า
ระวังการคอรร์ัปช่ัน โดย
การแจง้ทางเว็บไซต ์

ภาคประชาชน การประชาสมัพันธ์ใน
เว็บไซต ์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทจุริต 

 
          ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน  
ปีงบประมาณ 2562  ในภาพรวม  

1. งบประมาณในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด 
2. บุคลากรภายในองค์กรยงัไม่ให้ความสนใจในการท าความเข้าใจเท่าที่ควร 
3. กิจกรรมประจ าปีไม่มีความหลากหลาย 

 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใน  
เพ่ือปรับแผนในการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป  

1. ควนจัดงบประมาณในการด าเนินงานมากขึ้น 
2. ประชาสมัพันธ์และเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายในการเข้าร่วมกจิกรรม 
3. การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีใหม้ีความหลากหลาย 


