
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
----------------------------------------------------------------- 

  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
งานด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติ 
โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
พบประชาชน รับฟังความ
คิดเห็นเวทีประชาคม 

ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 จัดท าประชาคม
หมู่บ้าน และต าบล
ตามโครงการ
ทบทวนและส่งเสริม
การจัดท าแผน
ชุมชนมีผู้เข้าร่วม
ประชาคม 400 
คน 
 

- 1,370 1,370     

จัดท าเว็บไซต์ แจ้งเหตุ
ทุจริต 
 

จ านวนช่องทางการแจ้ง
เหตุทุจริต 

1 ช่องทาง มีการจัดท าช่องทาง
แจ้งเหตุทุจริตทาง
เว็บไซต์ของ  
อบต.วังจั่น  

- 3,210 3,210     

จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น
และแจ้งเหตุทุจริต  
ณ ท่ีท าการ อบต.วังจั่น  

จ านวนช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นและแจ้ง
เหตุทุจริต 

1 ช่องทาง มีการติดต้ังตู้รับฟัง
ความคิดเห็น และ
แจ้งเหตุ ณ ท่ีท า
การ อบต.วังจั่น 

- - -     

จัดต้ังศูนย์บริการรับเรื่อง 
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

จ านวนช่องทางการ
ตรวจสอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพิ่มขึ้น 

1 ช่องทาง มีการจัดต้ัง
ศูนย์บริการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
อบต.วังจั่น 

- - -     

 



-2- 
 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
จัดกิจกรรมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละของส่วนราชการ
ประเมินผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน  

ร้อยละ 100 ทุกส่วนราชการ
ภายใน อบต.วังจั่น
ด าเนินกาประเมินผล
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

- - -     

จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารราคากลาง 
ทางประกาศและเว็บไซต์ 

 

ร้อยละของการเผยแพร่
ข้อมูลประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และค านวณ
ราคากลาง ทางเว็บไซต์  

 

ร้อยละ 100 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และ
ค านวณราคากลาง 
ทางเว็บไซต์  

- - -     

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1 ช่องทาง มีการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.วังจั่น 
ณ ส านักงานปลัด 
อบต. 

- - -     

จัดท าแผนการจัดซ้ือจัด
จ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน 
และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบ 

ร้อยละของการจัดท า
แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน  

ร้อยละ 100 มีการจัดท าแผน
จัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี และจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ทุกไตรมาส 
ครบถ้วน 

- - -     

กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ประกาศประชาสัมพันธ์
ทุกไตรมาส 

ร้อยละ 100 มีประกาศ
ประชาสัมพันธ์ 
ครบทุกไตรมาส 

- - -     

 
 
 



-3- 
 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการปอ้งกนั 

และปราบปรามการทุจรติ 
หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซื่อสตัย์
สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้างประสิทธภิาพ
ในการปอ้งกนั 

การทุจรติ 
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
จัดท าประกาศประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ า และฝ่าย
การเมือง 

จ านวนประกาศ
ประมวลจริยธรรม 

2 ประกาศ
ประมวล
จริยธรรม 

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

- - -     

การคัดเลือกพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างท่ัวไป
ดีเด่น ประจ าปี ๒๕61 

จ านวนผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

ส่งเสริมค่านิยม 
การยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ ผู้ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความมุ่งมั่น 

บุคลากรท่ีมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้รับการเชิด
ชูเกียรติ 

- - - - -   

งานพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมจัดส่งบุคลากร
เข้ารับการประชุม หรือ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานและปลูก
จิตส านึกในการป้องกัน
การทุจริต 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

พัฒนา
สมรรถนะและ
เพิ่มขีดความ 
สามารถของ
เจ้าหน้าท่ี 

บุคลากรมีความ
เข้าใจและยึดม่ันใน
ระเบียบข้อปฏิบัติ
ตามกฎหมาย อัน
เป็นการส่งผลให้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความสุจริต 

- 96,800 96,800 - -   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน....นายอนุชา  แสงก่ า..........................  ต าแหน่ง ........หัวหน้าส านักปลัด.....................  วันที่ .........15  ตุลาคม  2563......... 

แบบรายงานผลการด าเนินงานของ อปท. 
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

อปท. ...องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น... 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในหน่วยงาน และสมาชิกสภา 

    2. ควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
    3. ควรมีการจัดกจิกรรมเสริมสร้างค่านิยมภายในหน่วยงานมากขึ้น 
    4. ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างหลากหลาย 
 


