
รายงานการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้นปีงบประมาณ 2563 

รอบ 6 เดือน ( เมษายน 2564) 

มาตรการ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ต้องไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างแป้นทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

- ประชาสัมพันธ์และติดป้ายหน้าอาคารที่ท าการ 
อบต.สร้างแป้นหากพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบโปรดแจ้ง 042-219670 หรือทาง 
www.sangpaen.comหรือทาง Facebook 
อบต.สร้างแป้น รับแจ้งเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลสร้างแป้น 

ส านักปลัด • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

-ด าเนินการแล้ว  โดย  
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 
อบต.สร้างแป้น 
 

2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ต้องไม่ใช้
ยานพาหนะของทางราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่อง
ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเห็นบุคคล
ที่น าทรัพย์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โปรด
แจ้ง042-219684 หรือทาง 
www.sangpaen.com 

ส านักปลัด • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

-ด าเนินการแล้ว โดย แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ ในที่ประชุม สภา 
อบต.สร้างแป้น/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
องค์กร  
 

- การจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ โดยมีประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างหลากหลาย 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการ แล้ว โดย 
1.ส านักปลัด มี กก.พัฒนาท้องถิ่น, 
กก.กองทุนขยะต าบล 
2.กองการศึกษาฯ มี กก.บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.กองสวัสดิการ มี กก.บริหารสภา
เด็กและเยาวชนต าบลสร้างแป้น 
 
 

4. จัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 

- เปิดเผยโดยการติดประกาศ 
-ประกาศบนเว็บไซต์ อบต. 

กองคลัง • รายงาน
ความก้าวหน้า 

-ด าเนินการแล้ว โดย รายงาน
แสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

http://www.chiangwang.com/
http://www.chiangwang.com/
http://www.chiangwang.com/imgklang/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5.docx
http://www.chiangwang.com/imgklang/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5.docx


มาตรการ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
ประชำสัมพันธ์ให้ บุคลำกร 
และสำธำรณชนรับทรำบ 

www.sangpaen.com 
 

รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

(ไตรมาสที่ 2)ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ประกาศบนเว็บไซต์ อบต. 
www.sangpaen.com 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการรับ
ข้อร้องเรียน 

-ก าหนดผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียนที่ชัดเจน 
และก าหนดสิทธิการตอบสนองข้อร้องเรียนที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
-จัดช่องทางการร้องเรียนส าหรับบุคคลภายนอก 
และ บุคลากรภายในหน่วยงาน 
-ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนให้บุคลากร
และสาธารณชน 
-รายงานสถิติข้อร้องเรียน และผลการตอบสนอง
และจัดการข้อร้องเรียน 
 

ส านักปลัด 
 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 
 

-ด าเนินการแล้วโดย 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบงานรับข้อ
ร้องเรียน และมีคณะท างานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
-มีช่องทางการร้องเรียนทาง Face 
book “องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างแป้น” ทางโทรศัพท์ 042-
219684 
-มีการประชาสัมพันธ์ 
-มีข้อมูลสถิติข้อร้องเรียน และการ
จัดการ 

6.ปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
การให้บริการผู้มาติดต่อ
ราชการ 
ที่เป็นไปตามข้ันตอน
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 
- รณรงค์พัฒนาจิตส านึกการให้บริการกับ
เจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

ด าเนินการแล้ว โดย  
-มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
-มีการทบทวนคู่มือ 
-มีการรณรงค์สร้างจิตส านึกการ
ให้บริการแบบ Service mine 
ให้กับ พนักงานในองค์กร 

7. มีการมอบหมายงาน การ
ปฏิบัติงาน 
รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการท างานให้
บุคลากรทราบ 
- ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรม

ส านักปลัด 
 

• รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 

-ด าเนินการแล้ว โดย 
- ผู้บริหารสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการท างานให้
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มาตรการ การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
ตามระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่ 
เลือกปฏิบัติ 
 

ในการประเมิน เพื่อเพ่ิมความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 
 

ณ สิ้นปีงบประมาณ บุคลากรทราบในที่ประชุม 
- ผู้บริหารเน้นย้ าในที่ประชุมเรื่อง
ความเป็นธรรมในการประเมิน เพ่ือ
เพ่ิมความตระหนักให้กับหัวหน้า
งาน 
 

8. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ อบต. 

-ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลระบบให้ชัดเจน  
-เพ่ิมศักยภำพบุคลำกรในกำรดูแลระบบ 
-จัดประชุมอบรม เพ่ิมการตระหนักรู้ ความส าคัญ
ของข้อมูลสารสนเทศ และการใช้งานให้บุคลลา
กร อบต. 

ส านักปลัด • รายงาน
ความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 
• รายงานสรุปผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

-ด าเนินการแล้วโดย 
-ก าหนดให้มผีู้รับผิดชอบและดูแล
ระบบสารสนเทศ 

 
 

 

 

ลงช่ือ     ผู้รายงาน 

(นางสาวสุลีพร เพียเพ็ง) 

รองปลัด  รักษาการหัวหน้าส านักปลัดอบต.สร้างแป้น 


