
 
 
 

A 
 

ที่  นภ 73601/444                      องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
               อ าเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
               39180 

 
                     13     พฤศจิกายน    2561 

 

เรื่อง  รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

เรียน นายอ าเภอศรีบุญเรือง   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการรายงาน    จ านวน  ๑  ชุด 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  จึงขอจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 มายังนายอ าเภอศรีบุญเรือง   ดังรายละเอียดแนบมา
พร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายประธาน  หาญเชิงชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 

 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
อบต.หันนางาม 
โทร/โทรสาร. ๐ – 4231 – 5668 
 
 
 



 

A 
 

ที่  นภ 73601/445                      องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
               อ าเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
               39180 

 
                     13     พฤศจิกายน    2561 

 

เรื่อง  รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการรายงาน    จ านวน  ๑  ชุด 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  จึงขอจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  2561 มายังนายอ าเภอศรีบุญเรือง   ดังรายละเอียดแนบมา
พร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายประธาน  หาญเชิงชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 

 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
อบต.หันนางาม 
โทร/โทรสาร. ๐ – 4231 – 5668 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ  6  เดือนแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก 

(ผลการด าเนินงาน  ตุลาคม  2561 –  มีนาคม  2561)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวล าภู 



**************************** 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม   ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 
            โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้
การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2561 ครั้งที่  1  รอบ  6  เดือนแรก  (ผลการด าเนินงาน  ตุลาคม  2561 
–  มีนาคม  2561)  จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางามได้มีการจัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามกรอบ
แนวทางการจัดท าแผนฯ ระยะ 4 ปี และแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริต    

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับ
จังหวัด เพ่ือให้ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านงานพัสดุ 
การเงิน 

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านงาน
พัสด ุ การเงิน 

ข้าราชการท่ีท างานด้านการ
พัสดุ  การเงิน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-งาน
ด้านพัสดุมีความเข้าใจ
และท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-งานด้าน
พัสดุมีความเข้าใจและท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

 
 แนวทาง 

การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์ ผลส าเร็จ 



กิจกรรมลงนาม
รับทราบและ
ติดตามก ากับดูแล
บุคลากรในสังกัด 
ให้ถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
การปราบปราม
ทุจริต 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ข้าราชการ  และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด ลง
นามรับทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

บุคลากรในสังกัด ลงนาม
รับทราบเพื่อถือปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม
ตามประกาศประมวล
จริยธรรม และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และการปราบปรามทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการ
ทุจริต โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียน โดยมี
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้อง
ทุกข์   ได้ทุกวันใน
เวลาราชการ  

จัดต้ังศูนย์ร้องทุกข์  และช่องทางร้อง
ทุกข์ 

ประชาชนในพื้นท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 

มีช่องทางการร้องทุกข์  
ผ่านทางเว็บไซต์และท่ี
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันนา
งาม  หรือทาง 
Facebook 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับได้
ความรู้และช่องทางร้องทุกข์  
ผ่านทางเว็บไซต์และท่ี
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันนางาม  หรือ
ทาง Facebook 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนา นวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 



 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

การจัดท าคูม่ือ
ส าหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  

คู่มือประชาชน มีการจัดท าคู่มือประชาชน อบต.หันนางามเป็น
องค์กรโปร่งใส 

ประชาชนรู้ช่องทางและ
ขั้นตอนการอ านวยความ
สะดวกผ่านคู่มือประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

 
 

 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

 โครงการ 
หนองบัวล าภูใส
สะอาด ท้องถิ่นไทย
ใสสะอาด 

กิจกรรมรักษาความสะอาดภายใน
ส านักงานและริมถนน 

 ส่วนราชการ และ อปท.มี
โครงการ หนองบัวล าภูใส
สะอาด ท้องถิ่นไทยใสสะอาด
หรือโครงการลักษณะเดียวกัน 

พื้นท่ีสะอาด  
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

พื้นท่ีสะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใน
สังคม 



 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ให้ประชาชนทราบ 

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางสื่อสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ทุจริต 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนโดย
เสริมสร้างกลไกหรือ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดย
เสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

มีกลไกหรือช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
และทุกภาคส่วน 

การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

 

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธาน  หาญเชิงชัย ผู้รับรองข้อมูล 
(นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 



1.เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง  (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการบรรยายในการอบรมหลักสูตรต่างๆ) 
การด าเนินการ 

-จัดท าประมวลจริยธรรม ข้าราชการ  พนักงาน  ฝ่ายการเมือง  โดยจัดท าประกาศประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ  พนักงาน  ฝ่ายการเมืองของ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ  
พนักงาน   
ผลการด าเนินการ  

- ข้าราชการ  พนักงาน  ฝ่ายการเมือง  ได้รับทราบจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการพัฒนาความรู้ด้านงานพัสดุ 
การด าเนินการ 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านงานพัสด ุ 
 
ผลการด าเนินการ 

- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติ-งานด้านพัสดุมีความเข้าใจและท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 

1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 

การด าเนินการ 
- กิจกรรมลงนามรบัทราบและตดิตามก ากับดูแลบุคลากรในสังกัด ใหถ้ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการและ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามทุจริต 
 
ผลการด าเนินการ 

1.ประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.บุคลากรในสังกัด ลงนามรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและการปราบปรามทุจริต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
         1.จัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์  และช่องทางร้องทุกข์ 
การด าเนินการ 
      -สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยมี
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์   ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
ผลการด าเนินงาน 
1.ประชาชนในพื้นท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
2.ประชาชนในพื้นท่ีได้รับได้ความรู้และช่องทางร้องทุกข์  ผ่านทางเว็บไซต์และที่ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันนางาม  หรือทาง Facebook 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนา นวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  

โครงการ/กิจกรรม 

-การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

 

การด าเนินการ 
-การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  
ผลการด าเนินงาน 

- ประชาชนรู้ช่องทางและข้ันตอนการอ านวยความสะดวกผ่านคู่มือประชาชน 
- อบต.เป็นองค์กรโปร่งใส 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 
โครงการ/กิจกรรม 
-กิจกรรมรักษาความสะอาดภายในส านักงานและริมถนน 
 
การด าเนินการ 
-รักษาความสะอาดภายในส านักงานและริมถนน 

 
ผลการด าเนินงาน 

- พ้ืนที่สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใน
สังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
1.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
แนวทางด าเนินการ    
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ประชาชนทราบ 
 
ผลการด าเนินงาน 
-ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต 
 
โครงการ/กิจกรรม 

2.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ผลการด าเนินงาน 
-มีช่องทางสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต 
-ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 

-มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากประชาชนและทุกภาคส่วน 
แนวทางการด าเนินงาน 

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชนและทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

-มีกลไกหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนและทุกภาคส่วน 
ผลการด าเนินงาน 

-การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 -เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 6 เดือนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนหลัง 



องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวล าภู 
**************************** 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางามได้มีการจัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามกรอบ
แนวทางการจัดท าแผนฯ ระยะ 4 ปี และแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริต    

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับ
จังหวัด เพ่ือให้ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 รอบ 6 เดือน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

เผยแพร่ ปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง  (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อ
การบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ) 
 

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ  
พนักงาน  ฝ่ายการเมือง 

ประกาศประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการ  พนักงาน  ฝ่าย
การเมืองของ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ข้าราชการ  
พนักงาน 

ข้าราชการ  พนักงาน  
ฝ่ายการเมือง  ได้รับ
ทราบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ข้าราชการ  พนักงาน  ฝ่าย
การเมืองผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่อง   

โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านงานพัสดุ 

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านงาน
พัสดุ 

ข้าราชการท่ีท างานด้านการ
พัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-งาน
ด้านพัสดุมีความเข้าใจ
และท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
กระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ-งานด้าน
พัสดุมีความเข้าใจและท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

ส่งเสริมในการให้
ข่าวสารข้อมูล และ
การรับทราบแผนการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

แผนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและน าไป
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 95 ของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน ได้รับทราบ
แผนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
น าไปปฏิบัติ 

หน่วยงาน ได้รับทราบ
แผนการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐและน าไป
ปฏิบัติ 

หน่วยงานมแีผนการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐและน าไป
ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

กิจกรรมลงนาม
รับทราบและ
ติดตามก ากับดูแล
บุคลากรในสังกัด 
ให้ถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและ
การปราบปราม
ทุจริต 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ข้าราชการ  และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรในสังกัด ลง
นามรับทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

บุคลากรในสังกัด ลงนาม
รับทราบเพื่อถือปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรม
ตามประกาศประมวล
จริยธรรม และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และการปราบปรามทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 



 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
เช่น โครงการ
ประชาคม การจัดท า
แผนพัฒนา อบต. 

โครงการประชาคม การจัดท า
แผนพัฒนาอบต. 

ประชาชนภายในพื้นท่ี ประชาชนผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและให้เกดิการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความโปร่งใส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนา นวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ  

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต ตามนโยบาย
เน้นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย  

ช่องทางประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ 
 

ประชาชน 
 

ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ด้านการปราบปรามการ
ทุจริต 

มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

การจัดท าคูม่ือ
ส าหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 

คู่มือประชาชน มีการจัดท าคู่มือประชาชน อบต.หันนางามเป็น
องค์กรโปร่งใส 

ประชาชนรู้ช่องทางและ
ขั้นตอนการอ านวยความ
สะดวกผ่านคู่มือประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 



กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับย้ังการทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใน
สังคม 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ให้ประชาชนทราบ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ประชาชนภายในพื้นท่ี มีช่องทางสื่อสารให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใน
สังคม 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

- - - - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเน้นเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

 
 แนวทาง 
การด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนโดย
เสริมสร้างกลไกหรือ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดย
เสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชนและทุก
ภาคส่วน 

มีกลไกหรือช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน
และทุกภาคส่วน 

การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริต 

 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธาน  หาญเชิงชัย ผู้รับรองข้อมูล 
(นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


