แบบรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.
องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
---------------------------------------------------------------- ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร้อยละของประชาชนที่
พบประชาชน รับฟังความ เข้าร่วมโครงการ
คิดเห็นเวทีประชาคม

จัดทาเว็บไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต

จานวนช่องทางการแจ้ง
เหตุทุจริต

เป้าหมาย

จานวนช่องทางการ
ตรวจสอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ 80

จัดทาประชาคม
หมู่บ้าน และตาบล
ตามโครงการ
ทบทวนและส่งเสริม
การจัดทาแผน
ชุมชนมีผู้เข้าร่วม
ประชาคม 450
คน

-

2,430

2,430



1 ช่องทาง

มีการจัดทาช่องทาง
แจ้งเหตุทุจริตทาง
เว็บไซต์ของ
อบต.วังจั่น
มีการติดตั้งตู้รับฟัง
ความคิดเห็น และ
แจ้งเหตุ ณ ที่ทา
การ อบต.วังจั่น
มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
อบต.วังจั่น

-

10,000

-



-

-

-



-

-

-



จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็น จานวนช่องทางการรับ 1 ช่องทาง
และแจ้งเหตุทุจริต
ฟังความคิดเห็นและแจ้ง
ณ ที่ทาการ อบต.วังจั่น
เหตุทุจริต
จัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึกและ
สร้างกลไก
สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
การป้องกัน
ในการป้องกัน
สุจริต
การทุจริต
การทุจริต

1 ช่องทาง

หมายเหตุ

-2-

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

ทุกส่วนราชการ
ภายใน อบต.วังจั่น
ดาเนินกาประเมินผล
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
มีการเผยแพร่ข้อมูล
ประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และ
คานวณราคากลาง
ทางเว็บไซต์

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึกและ
สร้างกลไก
สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
การป้องกัน
ในการป้องกัน
สุจริต
การทุจริต
การทุจริต


-

-

-



มีการประกาศ
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ
และของข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
ให้บุคลากร และ
ข้าราชการเมืองถือ
ปฏิบัติ

-

-

-

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

จัดกิจกรรมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ร้อยละของส่วนราชการ
ประเมินผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน

ร้อยละ 100

จัดทากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารราคากลาง
ทางประกาศและเว็บไซต์

ร้อยละของการเผยแพร่
ข้อมูลประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และคานวณ
ราคากลาง ทางเว็บไซต์

ร้อยละ 100

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
จัดทาประกาศประมวล
จานวนประกาศ
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง ประมวลจริยธรรม
ฝ่ายประจา และฝ่าย
การเมือง

2 ประกาศ
ประมวล
จริยธรรม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์





หมายเหตุ

-3-

งบประมาณ (ถ้ามี)
งาน/กิจกรรม/โครงการ
การคัดเลือกพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
ดีเด่น ประจาปี ๒๕63

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

จานวนผู้ที่ได้รับการ ส่งเสริม
คัดเลือก
ค่านิยม การ
ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ
ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความมุ่งมั่น

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

บุคลากรที่มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การ
เชิดชูเกียรติ

งานพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมจัดส่งบุคลากร
จานวนผู้เข้ารับการ
พัฒนา
บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม
เข้ารับการประชุม หรือ
ฝึกอบรม
สมรรถนะและ เข้าใจและยึดมั่นใน
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
เพิ่มขีดความ
ระเบี ย บข้ อ ปฏิ บั ติ
ศักยภาพด้านการ
สามารถของ
ตามกฎหมาย อัน
ปฏิบัติงานและปลูก
เจ้าหน้าที่
เป็ น การส่ ง ผลให้
จิตสานึกในการป้องกัน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย
การทุจริต
ความสุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

-

-

-

-

210,000

174,310

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึกและ
สร้างกลไก
สร้างประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์
การป้องกัน
ในการป้องกัน
สุจริต
การทุจริต
การทุจริต

-

-

-



หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดาเนินงานของ อปท.
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง
อปท. ...องค์การบริหารส่วนตาบลวังจั่น...
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
……………-.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รายงาน....นายอนุชา แสงก่า..........................

ตาแหน่ง ........หัวหน้าสานักปลัด.....................

วันที่ .........2 เมษายน 2564.........

