
รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 



รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
**************************** 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง ไดมีการจัดทําแผนปองกัน ปราบปรามการทุจริตตามกรอบแนวทางการจัดทําแผนฯ ระยะ 3 ป การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด เพ่ือใหปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงขอรายงานผลการดําเนินงานฯ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑   เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ : การสรางจิตสํานึกคณุธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
1. โครงการฝกอบรมเพ่ิมศกัยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ผูเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 
80 
- คณะผูบริหาร 
- ส.อบต. 
- พนักงานสวนตําบล 
- พนักงานจาง 
- ครูผูดูแลเด็ก 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ  

ผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเปาหมายรอย
ละ 90  

2. โครงการสงเสริมความรูเรื่อง
ประชาธิปไตย 

ผูเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 
80 
- คณะผูบริหาร 
- ส.อบต. 
- พนักงานสวนตําบล 
- พนักงานจาง 
- ประชาชนทั่วไป 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ  

ผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเปาหมายรอย
ละ 88  



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ 

ผูเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 
80 
- คณะผูบริหาร 
- ส.อบต. 
- พนักงานสวนตําบล 
- พนักงานจาง 
- ครูผูดูแลเด็ก 

 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

ไดกําหนดหลักสูตรหัวขอการฝกอบรมเก่ียวกับ
การทุจริต คอรัปชั่น ในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม มผีูเขารับการฝกอบรม ไมต่ํากวารอย
ละ 90 

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ 
80 
- คณะผูบริหาร 
- ส.อบต. 
- พนักงานสวนตําบล 
- พนักงานจาง 
- ครูผูดูแลเด็ก 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ  

ผูเขารับการฝกอบรมเปนไปตามเปาหมายรอย
ละ 90 และไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ 

5. จัดทําคูมือจริยธรรม ขอบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวของแกบุคลากร 

มีคูมือจริยธรรม ขอบังคับ และคูมือ
ปฏิบัติงาน 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

จัดทําคูมือนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 
ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



มาตรการสงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
1. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน 
 

จํานวนพนักงานดีเดนแยกเปน  
- พนักงานสวนตําบล 
- พนักงานจาง 
- ครูผูดูแลเด็ก 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ  

พนักงานดีเดน ดังนี้ 
1. นายจิตรกรณ ไชยสีหา 
2. นางอัมพร บรรดาศักดิ์ 
3. นายจํารอง นาชัยพลอย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ : บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. โครงการอบต.สัญจร อบต.สัญจรระดับตําบล ประชาชน

เขารวมไมนอยกวารอยละ 60  
 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

- ประชาชนไดรับทราบนโยบาย ไดรับรูปญหา
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ไดอยาง
ทั่วถึง และประชาชนผูดอยโอกาสไดรับการ
ชวยเหลือในเรื่องถุงยังชีพ และทุนการศึกษา
สําหรับเด็กผูดอยโอกาส 
- ประชาชนเขารวมรอยละ จํานวน รอยละ 65 

 

มาตรการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 

จัดโครงการอบรมสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

ไดรับขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
สามปฯ  
ประชาชนเขารวมโครงการจํานวน 75 คน 

2. จัดตั้งเครือขายการปองกันและเฝา
ระวังการทุจริตระหวางชุมชน และ
องคการบริหารสวนตําบลโนน
ทองหลาง 

รณรงคใหประชาชนไดทราบถึง
กระบวนการปองกันและแจงเบาะแส
การทุจริตคอรัปชั่น 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

อบรมใหความรูแกประชาชน พรอมทั้ง
ประชาชนสัมพันธรณรงคในหลายชองทาง  
เชน ทางเว็บไซตอบต. , เพจ Facebook อบต. 



 

มาตรการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาน (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
3. แตงตั้งประชาชนรวมเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงานตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลโนน
ทองหลาง 

มีประชาคมรวมเปนคณะกรรมการ
เก่ียวโครงการบริหารสาธารณะของ
อบต. 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

มีการแตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ
ในภารกิจตางๆ ของอบต.เชน 

1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. คณะกรรมการการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี  
ฯลฯ 

 

มาตรการ : สงเสริมคานิยมการยกยองเชิดชูความดีความซื่อสัตยสุจริต 

3. แตงตั้งประชาชนรวมเปน
คณะกรรมการในการดําเนินงานตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลโนน
ทองหลาง 

มีประชาคมรวมเปนคณะกรรมการ
เก่ียวโครงการบริหารสาธารณะของ
อบต. 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

มีการแตงตั้งประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ
ในภารกิจตางๆ ของอบต.เชน 

1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. คณะกรรมการการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี  
ฯลฯ 

4. การคดัเลือกบุคคลตนแบบดาน
ความซื่อสัตยสุจริต 

มีบุคคลตนแบบดานความซื่อสัตย
สุจริต 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ 

- 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
1. จัดระบบการตรวจสอบควบคุม
และถวงดุลใหเหมาะสม 

1.1 จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในป 
2560 จํานวน 2 ครั้ง 

การมีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
และวิเคราะหความเสี่ยงจากสวนตาง ๆ 

มีแผนการตรวจประจําปและกําหนดแผนการ
ตรวจประจําป อยางนอย 2 ครั้ง 

1.2 จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงจัดซื้อ
จัดจาง 

มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และมีการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางโดยเปดเผย 

ไมมีขอเรียงรองเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ 2560 

1.3 จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซด 

ประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การเชิญชวน
ผูรับจางเขารวมเสนอราคา ไมกีดก้ันผูรับจางเขา
ยื่นเสนอราคา 

มีการดําเนินการทุกโครงการที่ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง 

1.4 จัดทําแผนจัดซื้อจัดจาง แผนการ
ใชจายเงิน เผยแพรใหประชาชน
ทราบผานทางชองทางตางๆ 

มีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ผานทาง
ชองทางตางๆ 

เผยแพรผาน เว็บไซด อบต.โนนทองหลาง 
หนังสือประชาสัมพันธ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธ ผลสําเร็จ 
1.1 จัดสงเจาหนาที่ อบต.เขารับ
การอบรมหลักสูตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล นายกอบต.เขารวมวันตอตานคอรรัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 
ธันวาคม 2559 

ผูบริหาร ไดเขาใจและตระหนักถึงแนวทางการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

 

 

 



-2- 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล          
โนนทองหลาง มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมี
คุณภาพมากขึ้น และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและ
นํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนการ
เสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง ใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

 ปจจัยสนับสนุนและปญหาและอปุสรรคในการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ  
ปจจัยสนับสนุน 
1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขอองคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง ใหความสําคัญกับการสงเสริม

วินัย คุณธีรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผน และเขารวมกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง 

2. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละกิจกรรมตามแผนละมีความ
ตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ 
 ปญหาอุปสรรค 

1. แผนปฏิบัติการแตละยุทธศาสตรยังไมครอบคลุมภารกิจทุกๆ ภารกิจที่ อบต.ดําเนินการเห็นควรเพ่ิม
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ใหมากยิ่งขึ้น 

2. ขาดเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบโดยตรง และไมมีความรูในเรื่องการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนใหเปนรูปธรรม 
 

ขอเสนอแนะ 
1. สําหรับการปรับปรุงแผนปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2559-2561 

1.1 กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือกระ
ตระสรางการรับรูและปองกันการทุจริตคอรัปชั่นครอบคลุมทุกพื้นที่ 

1.2 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสรางคุณธรรมและการปองกัน
การทุจริตคอรัปชั่นใหมากกวานี้  

1.3 จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําใหการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาที่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตของสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอ
องคการบริหารสวนตําบลโนนทองหลาง 
 

     ลงชื่อ  นางสุญาณี นรมาตร    ผูรายงาน 
(นางสุญาณี นรมาตร) 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
 
 

 

 


