
 

 

 

 

 

รายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจรติ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 
25๖๑ 

หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1. การสร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายประจ า 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการ “ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์การบริหารสว่นต าบลดงมะไฟ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. โครงการ “พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักแก่ประชาชน ทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการ “ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนใน
เขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. โครงการ “ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภมูิทัศน์ ในชุมชน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

1. โครงการ “คุณธรรม สานสายใยครอบครัว” 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

มิติท่ี 1 รวม จ านวน........5........โครงการ   
 
 

-๑- 
 



 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 256๑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง ทาง
การเมืองในการต่อต้านด้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงตอ่ด้านการทุจรติของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริาชการ 

1. . กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

3. กิจกรรม “ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัด”ุ 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4. โครงการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ  
จัดซื้อ – จัดจ้าง” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

1. กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

2. โครงการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 
 
 

-๒- 
 



 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 256๑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 

1. กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ”์ 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2.5 มาตรการ ในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

1.มาตรการ “จัดท าข้อตกลง การปฏิบัติราชการ” 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน........9...........โครงการ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓- 



 
 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 256๑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

อบรมโดยไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการ “จดัให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4. โครงการ “จัดหา/จัดท า สื่อประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

3.2 การรับฟังความคดิเห็นการ
รับและตอบสนอง เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

1. โครงการ “จัดประชาคมแผนชุมชน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. มาตรการ “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ “การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

 

 

-๔- 



 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 256๑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

 2. มาตรการ “ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมต าบล 
ประจ าปี” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

3. มาตรการ “ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

4. มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 

 
มิติท่ี  3 รวม จ านวน......10........โครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๕- 



 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 256๑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

4. การเสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1. มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1. โครงการ “จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. โครงการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. มาตรการ “ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

2. กิจกรรม “การายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”  
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1.โครงการ “อบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชม (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1. มาตรการ “เฝ้าระวังการคอรร์ปัช่ัน โดยภาคประชาชน” 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 

2. กิจกรรม “การตดิป้ายประชาสมัพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจรติ” 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

มิติท่ี  4 รวม จ านวน .........7..........โครงการ   
 

 

-๘- 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงมะไฟ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
รับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟให้เป็นที่
ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

๒. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่
ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ  

 ปัญหาอุปสรรค 
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงที่เพียงพอจะท าในการขับเคลื่อนแผนให้เป็น

เป็นรูปธรรม 
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  
 ข้อเสนอแนะ  
ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
๑. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ

การป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้เนื่องจากโครงการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จส่วนใหญ่เป็นโครงการที่
ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

๒. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา
ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ  

 
    ลงชื่อ  นายทวีศักดิ์ ค าคูณเมือง  ผู้รายงาน 

(นายทวีศักดิ์ ค าคูณเมือง) 
รายงานผลวันที่  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖๑ 

 


