
 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพฒันา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1 การสร้างจิตสำนึกและ
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำ 

1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
 

 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

 ดำเนินการ  
      ไมไ่ด้ดำเนินการ   
 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา หน่วยตรวจสอบภายใน 
แผนการตรวจสอบประจำปี 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
 

 4. โครงการมาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   
 

 5. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
 



 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

มิติที ่1 :  สร้างสังคมที่ไม่ทน      ต่อ
การทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2 การสร้างจิตสำนึกและ
สร้างความตระหนักของภาคธรุกิจและ
ประชาชน 

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่องเจตจำนงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

 2.โครงการส่งเสริมธนาคารขยะเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   
 

 3.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความมั่นคง ยั่งยืน
ของครอบครัว  ลดปัญหาสังคม พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   
 

 4. โครงการจัดฝึกอบรมเยาวชนคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 5. โครงการทำความดีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 1  แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏบิัติงาน  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 2  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจา้งตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 



 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 
 

2.  โครงการ"ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี  ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 3. โครงการจา้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 4. โครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 5. โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 3  การใช้ดุลยพินิจของ
พินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

1. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 
 

3. โครงการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่2:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ4  การเชิดชูเกยีรติแก่
หน่วยงานหรือบุคคล 
 

1.โ ครงการพ่อ - แม่ ดีเด่น  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   



 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหนว่ยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   

 3. โครงการกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 1 การให้ความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1. โครงการมาตรการปรับปรุงศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 2. โครงการมาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพนสูง 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 3. โครงการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลงั 
 

 ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่3:  การบริหารราชการเพือ่ป้องกัน
การทุจรติ 
ภารกิจตามมิติ 2 กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นและการรบัเรื่องร้องเรียน 

1. โครงการการดำเนินงานศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.นิคมพัฒนา 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 2. โครงการกิจกรรมรายงานผล 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 



 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามมิติ 3 
ภารกิจตามมิติ 3 การสร้างกลไกและ
ช่องทางส่งเสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนใน
การบริหารกิจการ 

1. โครงการจดัประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 2. โครงการมาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 3. โครงการมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.นิคมพัฒนา 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 1 การพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบภายในองค์กร 
 

1. โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 

 
 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 2.โครงการกิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 3. โครงการมาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารสว่น
ตำบลนิคมพัฒนา 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.โครงการมาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 



 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

ภารกิจตามมิติ  2 การสนับสนนุภาค
ประชาชนให้มีสว่นรว่มในการตรวจสอบ 
 2. โครงการกิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  ดำเนินการ    

 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
 3. โครงการกิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตวัแทนหมู่บ้าน 

 
 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ  3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภา ท้องถิ่น 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4  

2. โครงการกิจกรรมการมีสว่นรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.นิคม
พัฒนา 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

มิติที ่4:  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกล
ไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4 เสริมพลังการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน (Community)และบูรณาการทุก 
ภาคสว่นเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการมาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

 



 
 

มิติ/ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 2.โครงการกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเหน็การทุจริต 
 

 ดำเนินการ    
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 3.โครงการ " อบรมท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส  ดำเนินการ  
 ไมไ่ดด้ำเนินการ   

 



 
 

 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการ มีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผน
สำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง  ภาพลักษณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทันท่วงท ี

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ให้ความสำคัญกับ

การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัด ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม
แผน ฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน ฯ ให้
เป็นรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณและบคุลากรทีใ่ช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ  

ข้อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือนำมาใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 เห็นควร
ดำเนินการดังนี้ 

1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร สำหรับการดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมและการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มข้ึน 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมตามกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให้ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์กร 

 
     (ลงชื่อ)      ผู้รายงาน 

(นายอัครเมธี  โยธาศรี) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รายงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
 


