
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
  พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 --  25642564 
--------------------------- 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานองค์การต าบลบ้านพร้าว 

ไม่น้อยกว่า 47 คน จ านวน  49 คน จัดอบรมคุณธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว โดยเชิญวทิยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถมาถา่ยทอด
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆในการ
ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อตา้นการ
ทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชากรโดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

95 
(สูงกว่าเปา้หมาย) 

โครงการ มาตรการ ”เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต” 

องค์กรความรู้ด้านการ  
ทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
จ านวน  4 เร่ือง 

องค์กรความรู้ด้านการ  
ทุจริตที่น ามาเผยแพร่
มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

1.รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/
องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริตอาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 มาตรา 
103/7 สื่อประชาสัมพนัธ์ตา่งๆที่
เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
2.เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และสร้าง
เสริมองค์ความรู้ ใหบุ้คลากรในสังกัดได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทาง
ต่างๆ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 



 
 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการมาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

จ านวน 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว จ านวน 
1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
จัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูล 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงาน
ผลปฏิบัติงาน 
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่
บุคลากรขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับ
ให้บริการประชาชนทั่วไป 
 

100 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 

8 ประเภท มีข้อมูลประเภทต่างๆ 
เผยแพร่ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ และเข้าถึงได้
สะดวกมากกว่า 10 
ประเภท 
 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ 
เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอก
พ้ืนที่ได้แก่ 
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.แผนอัตราก าลัง 
3.แผนการจัดหาพัสดุ 
4.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
7.งบแสดงฐานะทางการเงิน 
8.รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
9.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
10.รายงานผลคะแนนการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
11.ผลส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 
 
 
 

100 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

     



 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1. จ านวนครั้งในการเผย

ข้อมูลผ่านรายการเสียงตาม
สาย 
 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
1.จัดท าวารสารรายงาน
ประจ าปี เพื่อรวบรวม
ภารกิจ การด าเนินงาน
ของเทศบาล 
2.จัดท าวารสารแถลง
ผลงานคณะผู้บริหาร 
3.จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และคู่มือ
การให้บริการประชาชน 
4.จัดท า Presentation 
น าเสนอผลงานกิจกรรม/
โครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
5.จัดท าภาพเคลื่อนไหว/
ภาพยนตร์ 
 

1.เสนออนุมัติโครงการ 
2.ด าเนินการประชุม 
3.มอบหมายงาน/จัดท าร่วมน าเสนอ
ร่างรูปแบบ 
4.ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
5.การเรียนรู้อย่างเหมาะสมตาม    
6.ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
7.ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

100 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

 



 
 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา (กิจกรรมส่งเสริมพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) 

จ านวน 13 หมู่บ้าน 1.ผู้น าชุมชนในเขตต าบล
บ้านพร้าว จ านวน 15 
หมู่บ้าน 
2.ประชาชน เด้กและ
เยาวชนในเขตต าบลบ้าน
พร้าว จ านวน 15 
หมู่บ้าน 
3.ผู้บิหาร พนักงาน
ลูกจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว 
จ านวน 38 คน 

1.ประชุมวางแผนช้ีแจงการด าเนินงาน
และกิจกรรม 

-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
-กิจกรรมถวายผา้อาบน ้ าฝน และ
จตุปัจจยัแด่พระภิกษุสามเณร 
-กิจกรรมท าบุญ ฟังธรรมเทศนา รักษา
ศิล 

-กิจกรรมงดเหลา้เขา้พรรษา 
2.เสนอโครงการเพื่ออนุมติั 

3.ประสานงาน กบัชุมชนและวดั
ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
4.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

90 
(สูงกว่าเป้าหมายที่

ก าหนด) 
 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เยาวชน ประชาชนชาวต าบล
บ้านพร้าว จ านวน   75  คน 

เยาวชน ประชาชนชาว
ต าบลบ้านพร้าว 
ประมาณ 90 คน 

1.ประชุมวางแผนผู้เกี่ยวข้อง 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
5.สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

80 

 
 



 
 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวนผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว จ านวน 
11 คน 
 

จัดประชุมคระกรรมการชุมชน เพ่ือ
เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 
 

100 

โครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าปี 

ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก านัน ผู้น าชุมชน แพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวน 600 คน 
 
 

1.ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของ
สถานที่ 
2.แต่งตั้งคณะท างาน 
3.วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ 
การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตาราง
การฝึกอบรม 
4.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าว 
5.ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 70 

 
 
 



 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
 
 
 

15 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารต าบล
บ้านพร้าว 

1.ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้
ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่โดยใช้
ห่อกระจ่ายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
3.ด าเนินจัดท าแผนในชุมชนของ
หมู่บ้านตามก าหนด 
4.ส่งแผนในชุมชนที่เก่ียวข้อง 
 

ร้อยละ 100 

โครงการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว 

15 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารต าบล
บ้านพร้าว 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผ้
รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบช่องทางในการร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณา
สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน
แก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

ด าเนินการร้อยละ 
85 



 

กิจกรรม/โครงการ  

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่เพ่ือรับยื่น
แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และประชาสัมพันธ์
ภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าว อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล าภูประจ าปี  

หมู่บ้านละ 65 ราย ออกบริการส ารวจและ
รับยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5) จ านวน
หมู่ 15 หมู่บ้าน โดย
เฉลี่ยหมู่บ้านละ 90 ราย 

ออกให้บริการตามหมู่บ้าน 15 วัน 
วันละ 1 หมู่บ้าน 

100 

โครงการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ด าเนินการทุกเรื่องการมอบ
อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 

ค าสั่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบ
อ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ให้กับ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านพร้าว มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว เป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว ในการใช้
อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคลุมอาคาร พ.ศ.
2522 
 

ร้อยละ 90 ของ
ความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


