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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (รอบ 6 เดือน) 
 

 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผอื 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
  
  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
งานด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 80 ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 30 
คน 

- 20,000 13,995     

โครงการ อบต.พบ
ประชาชน รับฟังความ
คิดเห็นเวทีประชาคม 

ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 จัดท าประชาคม
หมู่บ้าน และต าบล
ตามโครงการ
ทบทวนและส่งเสริม
การจัดท าแผน
ชุมชนมีผู้เข้าร่วม
ประชาคม 591 
คน 

- 30,000 14,737     

จัดท าเว็บไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต 
 

จ านวนช่องทางการแจ้ง
เหตุทุจริต 

1 ช่องทาง มีการจัดท าช่องทาง
แจ้งเหตุทุจริตทาง
เว็บไซต์ของ อบต.
หนองผือ  

- - -     

จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น
และแจ้งเหตุทุจริต  
ณ ท่ีท าการ อบต.หนอง
ผือ  

จ านวนช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นและแจ้ง
เหตุทุจริต 

1 ช่องทาง มีการติดต้ังตู้รับฟัง
ความคิดเห็น และ
แจ้งเหตุ ณ ท่ีท า
การ อบต.หนองผือ 

- - -     

จัดต้ังศูนย์บริการรับเรื่อง 
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

จ านวนช่องทางการ
ตรวจสอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

1 ช่องทาง มีการจัดต้ัง
ศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

- - -     
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
อบต.หนองผือ 

จัดกิจกรรมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละของส่วนราชการ
ประเมินผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน  

ร้อยละ 100 ทุกส่วนราชการ
ภายใน อบต.หนอง
ผือด าเนินกา
ประเมินผลการจัด
วางระบบควบคุม
ภายใน 

- - -     

จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารราคากลาง 
ทางประกาศและเว็บไซต์ 

 

ร้อยละของการเผยแพร่
ข้อมูลประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และค านวณ
ราคากลาง ทางเว็บไซต์  

 

ร้อยละ 100 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และ
ค านวณราคากลาง 
ทางเว็บไซต์ จ านวน 
34 โครงการ 

- - -     

จัดท าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน 
และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 

ร้อยละของการจัดท า
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน  

ร้อยละ 100 มีการจัดท าแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี และจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ทุกไตรมาส 
ครบถ้วน 

- - -     

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1 ช่องทาง มีการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.หนองผือ ณ 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- - -     
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
จัดท าประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ า และฝ่าย
การเมือง 

จ านวนประกาศ
ประมวลจริยธรรม 

3 ประกาศ
ประมวล
จริยธรรม 

มีการประกาศ
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ  
และของข้าราชการ
การเมือง  
ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  
ให้บุคลากร และ
ข้าราชการเมืองถือ
ปฏิบัติ 

- - -     

งานอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง 
ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก้ผู้บริหาร ,
สมาชิกสภา อบต. ,
บุคลากรของ อบต.หนอง
ผือ และประชาชน 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจการ
ด าเนินชีวติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ร้อยละ 80 ฝึกอบรมการเลี้ยง
ไส้เดือนดิน ตาม
โครงการส่งเสริม 
เศรษฐกิจพอเพียง 
มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 60 คน 

- 50,000 20,460     

แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ
ด าเนินงานต่างๆของ 
อบต.หนองผือ 

ร้อยละของตัวแทน
ประชาคมร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 มีการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
สนับสนุน, 
คณะกรรมการ
พัฒนา และ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
แผนพัฒนา อบต.
หนองผือ 

- - -     
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี ่ จังหวัดเลย 
ปัญหา/อุปสรรค 
  1.  การจัดท าเว็บไซต์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรหรือจากบุคคลภายนอก บางครั้งได้รั บข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม
หัวข้อที่ก าหนดไว้  จะได้รับข้อมูลทั่วไปและข้อความที่ไม่พึงประสงค์  
 ข้อเสนอแนะ 
   1.  ควรยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
   2.  ควรจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มากกว่านี้ 
   3.  ควรจะเพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
   4.  ควรจะก าหนดให้หน่วยงานภายใน อบต. ที่เก่ียวข้องรายงานผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและหาแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
   5.  เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนฯ 
   6.  แจ้งทุกภาคส่วนราชการให้การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการฯ 
   7.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จ าเป็นและเร่ง ด่วนในการที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันปฏิบัติให้เกิดผลต่อการ
พัฒนาประเทศ มิให้ตกต่ าไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก  ดังนั้น ในเบื้องต้นผู้ที่มีความรับผิดชอบในทุกภาคส่วน จึงต้องตระหนักและให้ความส าคั ญในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
นอกจากนั้นในระยะยาว จะต้องปลูกฝังระบบความรู้คู่คุณธรรมไว้ให้กับคนไทย ตั้งแต่ในวัยเยาว์  เพ่ือให้เป็นนิสัยที่ดีติดตัว อันจะส่งผลให้ประเทศไทยในอนาคต ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน 
มีการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป 
   8.  ควรอบรมให้ความรู้ เทคนิคการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 
  9.  ควรมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
 
 
 
ผู้รายงาน....นางสาวสายฝน  หมื่นแก้ว..........................  ต าแหน่ง ........ผูช้่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน..................... 
โทรศัพท์/โทรสาร...........042-889509.....................  E-mail : …………………………………………………………………..  วันที่ .........1  พฤษภาคม  2562......... 

แบบงานงานผลการด าเนินงานของ อปท. 
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 


