
 



คำนำ 
 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2561 -2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม – 30 กันยายน 256๒    
ซึ่งจัดทำข้ึนด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ขอความร่วมมือให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561 -2564 ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว 
เข้าสู่กระบวนการติดตามและประเมินผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ  และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ       
เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานที่จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเสริมสร้างการป้องกัน    
การทุจริตระดับท้องถิ่น และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตอันจะเกิดผลกระทบต่อประเทศ        
อย่างร้ายแรง อันประกอบด้วยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต การบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต การส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหาร
ราชการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ  
เฝ้าระวังการทุจริตให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
                                                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต   
ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจ            
มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น              
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

 การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน         

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น สาเหตุและ

ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึน
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่         
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ    
เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International –IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย   
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม 
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
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ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3   
เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ  
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น 
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2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
 ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รวมถึงประชาชนในตำบล 

3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
 บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People's Participation) และตรวจสอบ (People’s Audit) 
 ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
 ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
 ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รวมถึงประชาชนในตำบล มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว    ทั้งจากภายในและภายนอกที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 1.1  
ก ารส ร้ า ง  จิ ต ส ำนึ ก แ ล ะค วาม
ตระหนักแก่ บุคลากรทั้งข้าราชการ 
ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
อ งค์ ก รป กค รอ ง ส่ วน  ท้ อ งถิ่ น 
ประกอบด้วย  
จำนวน    3 โครงการ 
             1 กิจกรรม 
             

โครงการ 
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

(2) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

(๓) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว 

 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ  
ดำเนินการอบรม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ตามโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ ทำงานของบุคลากร ประจำ ปีงบประมาณ 
2562 ด้าน”การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ”  

กิจกรรม (1)  
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 ดำเนินการแล้ว 
ดำเนินการให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ ทำงานของบุคลากร ประจำ ปีงบประมาณ 
2562 ด้าน”การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ”  
 ยังไม่ดำเนินการ  

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
 
ภารกิจตามมิติ 1.2  
ก า รส ร้ า ง จิ ต ส ำนึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่ ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น ประกอบด้วย  
จำนวน 2 โครงการ 
             
 

โครงการ 
 (1) โครงการรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

  ดำเนินการแล้ว 
ดำเนินโครงการรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้  
ความรู้แก่เยาวชน นักเรียนพื้นที่ตำบลหนองบัว 
  ยังไม่ดำเนินการ 
 

(2)  โครงการคัดแยกขยะในชุมชน   ดำเนินการแล้ว 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
 
ภารกิจตามมิติ 1.3  
ก า รส ร้ า ง จิ ต ส ำนึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ต ระห นั ก แ ก่  เด็ ก แ ล ะ เย าวช น 
ประกอบด้วย จำนวน 1 โครงการ 

โครงการ 
(1) โครงการประเพณีเข้าพรรษา 

  ดำเนินการแล้ว 
  ยังไม่ดำเนินการ 

 

 



มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 2.1 
แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้ าน  การทุจริตของผู้บ ริหาร 
ประกอบด้วย จำนวน 1 กิจกรรม 

กิจกรรม  
(1) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ดำเนินการแล้ว 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ภารกิจตามมิติ 2.2  
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
จำนวน 1 มาตรการ  
         1 กิจกรรม  

มาตรการ 

 (๑) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 ดำเนินการแล้ว 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 

(2) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 ดำเนินการแล้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นศูนย์บริการประชาชนในการ 
ติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แจ้งผลการดำเนินการ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ  การทำงานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่าง ศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการ  เพื่อให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 2.3  
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้     
อ ำ าน าจ ห น้ าที่ ให้ เป็ น ไป ต าม
หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วย จำนวน  
                1 กิจกรรม  
                2  มาตรการ 
  

กิจกรรม  
(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 

  ดำเนินการแล้ว 
มีการประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และ
ประกาศ กระบวนงานบริการประชาชน ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำ แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

มาตรการ 
 (๑)  มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต.   
ปลัด อบต. และ หัวหน้าส่วนราชการ  

 ดำเนินการแล้ว 
มีการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่มีคำสั่งมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

มาตรการ 
 (2) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอน การปฏิบัติราชการ 

 ดำเนินการแล้ว 
มีการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่มีคำาสั่งมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 2.4 
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ใน การดำเนินกิจการการประพฤติ
ป ฏิ บั ติ ต น  ให้ เป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์  
ประกอบด้วยจำนวน 2 กิจกรรม 

กิจกรรม  
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในองค์กร  

  ดำเนินการแล้ว 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 

กิจกรรม  
(2) กิจกรรมเชิดชู เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 ดำเนินการแล้ว 
 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ภารกิจตามมิติ 2.5 
มาตรการจัดการในกรณี ได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตประกอบด้วย 
จำนวน 2 มาตรการ 

มาตรการ 
(1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

 ดำเนินการแล้ว 
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดำเนิน 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ครบทุก
ส่วนราชการ 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 มาตรการ 
(2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

 ดำเนินการแล้ว 
มีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 3.1 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน 
ช่องทางที่ เป็ นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม 
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
ประกอบด้วย จำนวน 3 โครงการ 
  
 

โครงการ 
(1) โครงการจัดทำค่าบริการพื้นที่เว็ปไซตร์ายปีและค่าธรรม 
เนียมขื่อโดเมนเนมรายปี เว็ปไซต์ ของ อบต.หนองบัว 

  ดำเนินการแล้ว 
ดำเนินการจ่ายค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรม 
เนียมขื่อโดเมนเนมรายปี เว็ปไซต์ ของ อบต. 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 (๒) โครงการให้ความรู้ แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชน
ทั่วไป เรื่องพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

 ดำเนินการแล้ว 
มีการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านช่องทางเว็บไชต์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่มีหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

(๓) โครงการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ขององค์กร 

 ดำเนินการแล้ว 
มีการจัดทำจดหมายข่าวเป็นรายไตรมาส 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 3.2 
การรับฟังความคิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชนประกอบด้วย 
จำนวน 1 โครงการ 
         2 กิจกรรม 
 

โครงการ 
(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ดำเนินการแล้ว 
ดำเนินการจัดทำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเวทีประชาคมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
ตำบลหนองบัวต่อไป. 
 ยังไม่ดำเนินการ 

กิจกรรม 
(๑) กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 ดำเนินการแล้ว 
มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และมีขั้นตอนการให้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ชัดเจน 
 ยังไม่ดำเนินการ 

(2 ) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 ดำเนินการแล้ว 
เมื่อมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
จะรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๗ วันว่าการ
ดำเนินงานเป็นอย่างไร ถึงข้ันตอนไหน 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 3.3 
การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย จำนวน 
             ๑ มาตรการ 
             ๑ กิจกรรม 

มาตรการ 
(1) ม าต รก ารแต่ งตั้ งตั ว แท น ป ระช าคม เข้ า ร่ วม เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

  ดำเนินการแล้ว 
มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างในโครงการที่เกิน ๒00,000 บาท 
  ยังไม่ดำเนินการ 

กิจกรรม 
(๑) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
ประจำปี 

 ดำเนินการแล้ว 
ดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นใน
การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
เจ้าหน้าที่ชัดเจน 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
มิติที่ 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 
ภารกิจตามมิติ 4.1 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน 
ช่องทางที่ เป็ นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม   
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
ประกอบด้วย จำนวน 2 โครงการ 
                         1 กิจกรรม 
 

โครงการ 
 (1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
 

  ดำเนินการแล้ว 
  ยังไม่ดำเนินการ 

(๒) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
 
 

  ดำเนินการแล้ว 
  ยังไม่ดำเนินการ 

กิจกรรม 
(๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ  
 

 

 

 

 


