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องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเพทารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิ



ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 

------------------------------------------------ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการ
วัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 
 

  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และ
บัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อม
ทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  
ดังนี้ 
 
๑.ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

๑.ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ด าเนินโครงการดังนี้ 

    ๑.๑  โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดส านักตะคร้อ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน 

พนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วม จ านวน ๖๙  คน 
 

          ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่าง
เหมาะสม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 



-๒-  
 

 
 

 
 



-๓- 
 

มิติที่  ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

๒.๑ กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การด าเนินการ   
 ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านติดประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
 

ผลการด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้ด าเนินการท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านติดประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อ จ านวน ๑๖ หมู่บ้าน  

 

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ 
http://www.samnaktakhro.go.th 

การด าเนินการ   จัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 
ผลการด าเนินการ 
กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    และทาง

อินเตอร์เน็ต http://www.samnaktakhro.go.th 
 

๒.๓ การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 
การด าเนินการ  เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  ได้ด าเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส  
 

มิติที ่๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

๓.๑ ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  
การด าเนินการ 
รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการและพนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต์ 
ผลการด าเนินการ 

          ได้ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ http://www.samnaktakhro.go.th   

และทางเฟสบุคอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

http://www.samnaktakhro.go.th/


-๔- 
 
 

๓.๒ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ 

 

๓.๓ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

การด าเนินการ ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินการ 
ได้จ้างสถาบันการศึกษาส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน ผลการส ารวจความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี 
 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
การด าเนินการ  
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการด าเนินการ 
ส านักปลัดได้จัดท า  
           ๑) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ๓) จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
๔.๒ จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๓ การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

 ๔.๓.๑านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 



-๕- 
 
 

๔.๓.๒ ด้านทรัพยากรบุคคล 
๔.๓.๓ ด้านการเงิน 
๔.๓.๔ ด้านการตรวจสอบภายใน 
 

ผลการด าเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน        
 

 

๔.๔ จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
การด าเนินการ 
จัดท า หลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ผลการด าเนินการ 

มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน

เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต  การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ส านักตะคร้อ 
- เว็บไซต์  http://www.samnaktakhro.go.th/ 
- โทร 044 300136 

การด าเนินการ 
จัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทางเว็ปไซด์ และแผ่นพับ 



-๖- 
 
 

๒.ปัจจัยสนับสนุน 
 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  ๑) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักตะคร้อ  เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความ
โปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  ๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook   
 

๓.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดย
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้
ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการ
ตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

 

 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 

๔.ข้อเสนอแนะ 
 ๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 ๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 ๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 


