
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ
1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร อบต.โนนเมือง

งบประมาณ 
2559

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 30 ราย

1. ด าเนินงานระหว่างวันท่ี  12 -
13  กรกฎาคม  2559  ณ  ท่ี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าภูกระแต  
ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.
หนองบัวล าภู

เป็นไปตามตัวช้ีวัด มี
ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด
  จ านวน  30  ราย

1.เกิดปัญญาในเร่ืองการการ
เจ็บป่วยในช่วงปฏิบัติธรรม

ในการด าเนินโครงการ ท่ีต้อง
ด าเนินการในสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรม  จ าเป็นต้องเตรียม ยา
รักษาโรคให้พร้อมมากกว่าน้ี  
นอกจากน้ีควรเปล่ียนลักษณะ
การอบรมคุณธรรมในรูปแบบ
อ่ืนบ้าง

2  โครงการส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับจรรยาบรรณพนักงานส่วน
ต าบลในการด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

งบประมาณ 
2559

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 190 ราย

1. ด าเนินงานระหว่างวันท่ี 8  
กรกฎาคม  2559  ณ  วัดป่า
มงคลเทพนิมิต บ้านโนนไหม มี
ผู้เข้าร่วม  จ านวน  190  ราย

ด าเนินการตามตัวช้ีวัด  
จ านวน  190 คน

การดูแลรักษาหลังจาการ
ด าเนินการปลูกป่ายังไม่ดีพอ  ท า
ให้ต้นไม้ท่ีปลูกไป ยังต้องมีการ
ปลูกซ่อมแซม เป็นบางส่วน

หลักจากจบส้ินโครงการแล้ว
ควรให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปดูแล
รักษาให้ต้นไม้ทุกต้น
เจริญเติบโตต่อไป

3.  กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น งบประมาณ 
2559

จ านวนพนักงานส่วน
ต าบลได้รับการคัดเลือก
ในด้านคุณธรรม  จ านวน 
 3  ราย

จัดให้ทีการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และ
พนักงานครู  ผู้มีค่าคุณธรรม 
จริยธรรมรวมไปถึงการท างาน
ดีเด่น  โดยคัดเลือกจาก  การ
ลงคะแนนของพนักงานส่วนต าบล
 พนักงานครู และพนักงานจ้าง
ด้วยกันเอง  ตามตัวช้ีวัด

มีผู้ได้รับคะแนนการ
ประเมินสูงสุด  จ านวน  
3  ประเภท  คือ 
พนักงานส่วนต าบลดีเด่น
 พนักงานครูดีเด่น และ
พนักงานจ้างดีเด่น

การลงคะแนนของพนักงานส่วน
ต าบล ส่วนใหญ่ลงคะแนนตาม
ตัวช้ีวัดในคะแนนท่ีเท่ากันหมด  
ท าให้การหาค่าเฉล่ีย ยากข้ึน  ซ่ึง
มาจากการเกรงใจกันในหมู่เพ่ือ
ร่วมงาน

เห็นควรลดตัวช้ีวัด ส าหรับการ
ลงคะแนน

หมายเหตุ

รายงานการสุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู

ประจ าปีงบประมาณ   2565

ผลการด าเนิงาน
โครงการ/ กิจกรรมท่ีด าเนินการ

ด าเนินการตาม
แผน ปี ........

ตัวชีวัด/ เป้าหมาย
ปัญญา และอุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ
1. จัดให้มีช่องทางในการรับเร่ือง
ร้องเรียน

งบประมาณ 
2559

จ านวนช่องทางในการรับ
เร่ืองร้องเรียน  5  
ช่องทาง

จัดให้มีช่องทางในการ้องเรียน  
จ านวน  5  ช่องทางคือ  1. 
โทรศัพท์หมายเลข  
042-951000  2.  โทรสาร
หมายเลข  042-951001  3.
เวปไซต์ www.nmtb.go.th  4.
ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี ท่ีท าการ 
อบต.โนนเมือง  5.ทาง เฟสบุ๊ก 
อบต.โนนเมือง

เป็นไปตามตัวช้ีวัด มี
ช่องทางในการร้องเรียน 
5  ช่องทาง

ประชาชนส่วนใหญ่ เข้าไป
สอบถามทางอ าเภอนากลาง  โดย
ไม่เข้ามาสอบถามข้อมูลท่ี อบต.
โนนเมือง โดยตรง ท าให้การตอบ
ข้อมูลด้านการให้บริหารล้าช้า

มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การสอบถามข้อมูลการ
ให้บริการของ อบต.โนนเมือง 
ให้มากย่ิงข้ึน  เพ่ือให้ประชาชน
ใช้ช่องทางการสอบถามข้อมูล
อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด

2. จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองรวมร้องทุกข์และ
ศูนย์ด ารงธรรมประจ าต าบล

งบประมาณ 
2559

จัดต้ังศูนย์เพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ส าหรับประชาชน  โดยมี
สถานท่ีรับเร่ืองร้องเรียน
ท่ีท่ีท าการ อบต.โนนเมือง

อบต.โนนเมือง  ไม่มีการร้องเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน  หรือการ
ด าเนินงานของ อบต.แต่อย่างใด

ศูนย์ด ารงธรรมการร้อง
ทุกข์ จ านวน   2   เร่ือง 
 และคณะกรรมการไกล่
เกล่ียข้อพิพาท เรียบร้อย
แล้ว

ประชาชนส่วนใหญ่ เข้าไป
สอบถามทางอ าเภอนากลาง  โดย
ไม่เข้ามาสอบถามข้อมูลท่ี อบต.
โนนเมือง โดยตรง ท าให้การตอบ
ข้อมูลด้านการให้บริหารล้าช้า

มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การสอบถามข้อมูลการ
ให้บริการของ อบต.โนนเมือง 
ให้มากย่ิงข้ึน  เพ่ือให้ประชาชน
ใช้ช่องทางการสอบถามข้อมูล
อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข

หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรมท่ีด าเนินการ
ด าเนินการตาม
แผน ปี ........

ตัวชีวัด/ เป้าหมาย
ผลการด าเนิงาน ปัญญา และอุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน


