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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รอบตุลาคม  ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑   
เทศบาลต าบลโนนสูง  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

 
1. กิจกรรมสมุดความดีพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 

จัดท าสมุดความดีพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

พนักงานจัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
 

๒. กิจกรรมประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนทุกเดือน 

มีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าเดือนทุกเดือน 
 

๓.  กิจกรรมจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการทุก
หน่วยงานราชการ 

หัวหน้าหน่วยงานจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการทุกหน่วยงานราชการ 

๔.  กิจกรรมเสียงธรรมน าทาง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับเรื่อง
ธรรมะ 

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ
ทุกสัปดาห์ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

 
๕.  ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  ๑  เล่ม 

๖.  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
เทศบาล  ๑,๒,๓ 

จัดท าโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียน
เทศบาล  ๑,๒,๓ 

จัดท าโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล  
๑,๒,๓ 

๗.  โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง   

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๘.  โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกอง
การศึกษา 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและบุคลากรกองการศึกษา  มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๙.  มาตรการประกาศเจตจ านง
ในการบริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงาน 

ประกาศเจตจ านงในการบริหารท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติราชการในหน่วยงาน 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง  ปฏิบัติตามประกาศเจตจ านงใน
การบริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการใน
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

 
๑.  สร้างความโปร่งในในการ

บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
 

๑.๑  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๑.๒  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
๑.๓  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๑.๔  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๑.๕  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๑.๖  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๑.๗  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
๑.๘  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
๑.๙  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย 

ด าเนินการตามข้อ  ๑  ครบถ้วน 



 4 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑.๑๐ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๑.๑๑ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๑.๑๒ กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
๑.๑๓  มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 
 

 

๒.  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๑ จัดท าแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ บริการประชาชน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและในระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๒.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ด าเนินการตามข้อ  ๒  ครบถ้วน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 (๒) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
(๓) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 

๓.  มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๓.๑.ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลโนนสูง” 
๓.๒. มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(๑) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ 
(๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”                 
(๓) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

ด าเนินการตามข้อ  ๓  ครบถ้วน 



 6 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

 
๔.  กิจกรรมประกาศเจตจ านง

ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต  ในวันเทศบาล  ๒๔  
เมษายน  ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑.   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๑.๑.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
(๑) โครงการจัดท าค่าบริการพ้ืนที่เว็ปไซต์รายปี
และค่าธรรมเนียมข่ือโมเมนเนมรายปี เว็ปไซต์ 
ของเทศบาล 
๑.๒.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
(๑) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
๑.๓. มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ด าเนินการตามข้อ  ๑  ครบถ้วน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๒.  การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระ 
ทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปี 
(๒) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของเทศบาลต าบลโนนสูง 
๒.๒.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกได้โดยสะดวก 
(๑)กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน/
ร้องทุก 
๒.๓. มีรายงานหรือแจ้งเป็นหลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

ด าเนินการตามข้อ  ๒  ครบถ้วน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๓.    การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
(๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสูง 
(๒) กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนและ
ประชาคมต าบล ประจ าปี 
(๓) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลโนนสูง 

ด าเนินการตามข้อ  ๓  ครบถ้วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๑. มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๑.๑.มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(๑) กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปี 
(๒) กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ภายใน 
๑.๒.มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 
โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

ด าเนินการตามข้อ  ๑  ครบถ้วน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๒.  การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

๒.๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
(๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒.๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลโนนสูง 
๒.๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลจัดหาพัสดุ 
(๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

ด าเนินการตามข้อ  ๒  ครบถ้วน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

๓.  การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

๓.๑.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 (๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓.๒.ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบ
ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาล 
๔.๑.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
(๒) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 
๔.๒.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
(๑) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

ด าเนินการตามข้อ  ๓  ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการตามข้อ  ๔  ครบถ้วน 

 


