
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
********** 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ (พ.ศ.2562 - 2564) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตามพันธกิจ 
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2562 – 2564 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ใช้แนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือลดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

บัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแผนฯ พ.ศ. 2562 - 2564 รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนินงานฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 

ลงชื่อ 
                                        (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนการด าเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และ ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

------------------------------------------------ -------------------- 

             ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
เทศบาลต าบลปงป่าหวาย (พ.ศ.2561 - 2564) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด าเนินการตามพันธ กิจโดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2561 – 2564 เพ่ือให้
เทศบาลต าบลปงป่าหวาย ใช้แนวทางในการน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง เพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ บัดนี้การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 
2563 - มีนาคม 2564) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ พ.ศ. 2561 - 2564 ดังนี้  

1.ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว ไม่ได้ด าเนินการ 

1) ปลูกจิตส านึก  
คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและสราง 
วินัยแกทุกภาคสวน 
 
 
 

1.1 การประชาสัมพันธ
ปลูกจิตส านึก คานิยม
คุณธรรมและสรางวินัย
แก ขาราชการและเจ
าหนาที่ของรัฐใน อบต.
เขาพระ 

ไมใชงบประมาณ              
 

 1.2 ทางเว็ปไซค์ 
www.khaopra.go.th 
 

ไมใชงบประมาณ 
          

 1.3 โครงการเสริมสร้าง
จริยธรรมของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ใน  
อบต.เขาพระ 

ไม่ใช้งบประมาณ           
(แล้วเสร็จภายใน 
พ.ศ.2564) 

 

http://www.khaopra.go.th/


 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว ไม่ได้ด าเนินการ 

 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้
และการปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมและระเบียบ
วินัยให้กับข้าราชการ
และลูกจ้างในการ
ประชุมประจ าเดือน 

ไมใชงบประมาณ           
(แล้วเสร็จภายใน 
พ.ศ.2564) 

 1.5 การส่งเสริมระบบ
คุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการ  
 

ไมใชงบประมาณ           

2.รวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

2.1 พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณเพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน 

ไม่ใช้งบประมาณ           
(แล้วเสร็จภายใน 
พ.ศ.2564) 

 2.2 ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ   

3.เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 ประชุม
ประจ าเดือนผู้บริหาร
เน้นย้ าความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ไม่ใช้งบประมาณ   

 3.2 ประชุมเน้นย้ าให้ 
จนท.ในสังกัดปฏิบัติ
หน้าที่ในความ
รับผิดชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุคคล 
กลุ่มบุคคลหรือ
หน่วยงานใดเป็นการ
เฉพาะ 

ไม่ใช้งบประมาณ   
(แล้วเสร็จภายใน 

พ.ศ.2564) 

 



มาตรการ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.3 พัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

ไมใชงบประมาณ           
(แล้วเสร็จภายใน 
ก.ย. พ.ศ.2564) 

4.สร้างบุคคลการ
มืออาชีพป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

4.1 จัดส่ง จนท.เข้ารับ
การฝึกอบรมและศึกษา
จากหน่วงานที่จัด
ฝึกอบรม 

ไม่ใช้งบประมาณ               

 4.2 พัฒนาบุคลากร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ           
(แล้วเสร็จภายใน 
ก.ย. พ.ศ.2564) 

 4.3 พัฒนาระบบ
ประเมินผลตามหลัก
คุณธรรม 

ไม่ใช้งบประมาณ           
(แล้วเสร็จภายใน 
ก.ย. พ.ศ.2564) 

 

2.ปัจจัยสนับสนุน 

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ
ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดค ารับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายส าคัญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จีงให้ 
ความส าคัญในการด าเนินงาน 

2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ 
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

4) มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Web site และ Internet ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  
 
3.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากรจ ากัด ไม่สามารถจัดตั้งศูนย์และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของศูนย์โดยเฉพาะ ในการปฏิบัติงานต้องใช้การท างานในรูปคณะท างานและประสาน
การด าเนินการตามภารกิจประจ า ท าให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ไม่สามารถด าเนินการในเชิงรุกได้ 
 



4.ข้อเสนอแนะ 
    1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
              2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผล การประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
              3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 


