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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

อบต.ทุงกระตาดพัฒนา (รอบ ๑๒ เดือน) 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ผลงานปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หนวยงาน 
หนวย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หนวยงาน 

รวม 

สรางจิตสํานึก
และปลูกฝง

ความซื่อสัตย
สุจริต 

สรางกลไก 
การปองกัน 
การทุจริต 

สราง
ประสิทธิภาพ
ในการปองกัน 

การทุจริต 

งบสวนราชการ             
มิติที่๑             
1 โครงการฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 

รอยละ 80 ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลมีความรูความ
เขาใจและมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการเปนขาราชการที่ดี 

คน ๕๐ จัดฝกอบรมใหผูเขา
อบรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม  วันที่  ๕  
กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

- ๕๐๐ ๕00 ๕๐๐    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

2 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน การปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จํานวนผูเขาอบรม 
มีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

คน ๕0 จัดอบภายใน
หนวยงานเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ของขาราชการ ให
ความรูเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน 
 

- ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐    ที่อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

3 มาตรการ จัดทําคูมือ
ผลประโยชนทับซอน 
-มาตรการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

รอยละ 80 ของเครือขายภาค
ประชาชนมีความรูไปปฏิบัติ
หนาที่เฝาระวัง  แจงเบาะแสและ
ตอตานการทุจริตในหมูบาน 

คน ๑๐๐ แจกจายคูมือ  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ที่อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

มิติที่ ๒             
1 กิจกรรมประกาศเจตจํานง

ตอตานการทุจริต 
รอยละ 80 มีการแสดงเจตจํานง
ในการบริการดวยความซอสัตย
ตอเจาหนาที่หนวยงานและ
เผยแพรตอสาธารณชน 

คน ๒๐ จัดกิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริต 

- ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐    ที่อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หนวยงาน 
หนวย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หนวยงาน 

รวม 

สรางจิตสํานึก
และปลูกฝง

ความซื่อสัตย
สุจริต 

สรางกลไก 
การปองกัน 
การทุจริต 

สราง
ประสิทธิภาพ
ในการปองกัน 

การทุจริต 

มิติที่๒             

๒ มาตรการสรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 

บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบล 

คน ๒๕ พนักงานสวนตําบลใน
หนวยงานสามารถ
นําเสนอความเห็นตอ
ผูบริหารเพื่อใหเกิด
การบริหารท่ีโปรงใส 
 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

2 กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

บุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลปฏิบัติหนาที่เปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบ 

คร้ัง  การเบิกจายเปนไป
ดวยความถูกตอง 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

รอยละ 80 ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่

คร้ัง 1 ประชาชนไดรับ
บริการที่รวดเร็ว ตาม
มาตรฐานการ
ใหบริการ 
 

  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐   อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

๔ กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคล 

พนักงานสวนตําบล บุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 

คร้ัง ๑ พนักงานสวนตําบลได
รับขวัญและกําลังใจ 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

๕ มาตรการ “จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล 

คร้ัง ๒ บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล
ไดรับความเปนธรรม 
 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

๖ มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คร้ัง ๑ บุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลมี
ความรูความเขาใจ
(แผน ป.ป.ช.) 
 
 
 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หนวยงาน 
หนวย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หนวยงาน 

รวม 

สรางจิตสํานึก
และปลูกฝง

ความซื่อสัตย
สุจริต 

สรางกลไก 
การปองกัน 
การทุจริต 

สราง
ประสิทธิภาพ
ในการปองกัน 

การทุจริต 

มิติที่  ๓             
1 มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูล

ขาวสารใหมีประสิทธิภาพ 
-กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบล 

คร้ัง 1 ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองไม
บิดเบือน 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

2 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

จํานวนโครงการ โครงการ 1 มีการเปดเผยราคา
กลาง ตามกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางทาง
อิเล็กทรอนิกส  

-  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

3 โครงการ อบต.เคล่ือนที่   รอยละ 80 ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่

คร้ัง 1 ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่

 ๑0,000 ๑0,000 ๙,๑๐๐    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

4 มาตรการดําเนินงานศูนยรับเร่ือง
รองเรียน รองทุกขและตอตาน
การทุจริต 
จัดทําระบบรับเร่ืองรองเรียน/
ระบบเบาะแสการทุจริตของ
เจาหนาที่รัฐ 

จํานวนชองทางรับเร่ืองรองเรียน ชองทาง ๔ จัดทําชองทางรับเร่ือง
รองเรียน รองทุกข
และตอตานการทุจริต 
จัดทําระบบรับเร่ือง
รองเรียน/ระบบ
เบาะแสการทุจริต
ของเจาหนาที่รัฐ ผาน
ชองทาง :  
1)เว็บไซตหนวยงาน 
2)โทรศัพทสํานักงาน 
3)จดหมาย 
4)อีเมลหนวยงาน 
5)ตูรับเร่ืองรองเรียน 
 
 
 

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจาย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

หนวยงาน 
หนวย
นับ 

ปร ิ
มาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หนวยงาน 

รวม 

สรางจิตสํานึก
และปลูกฝง

ความซื่อสัตย
สุจริต 

สรางกลไก 
การปองกัน 
การทุจริต 

สราง
ประสิทธิภาพ
ในการปองกัน 

การทุจริต 

5 จัดทําชองทางการรองเรียน แจง
เบาะแสขอมูลดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผานกลองรับฟง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
และเว็บไซต
www.Tungkratadpatthana. 
go.th 

จํานวนเร่ืองรองเรียนไมเกินรอย
ละ 10 ของผูใชบริการรายไตร
มาส 

ชองทาง 2 จัดทําชองทางการ
รองเรียน  

  ไมใช
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

มิติที่๔             
1 การจัดทําแผนการควบคุมภายใน

ประจําป 2560 
กิจกรรม 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนการควบคุมภายใน ประจําป 
2560 

แผน 1 1)ดําเนินการ
วิเคราะห
สภาพแวดลอม
องคประกอบความ
เส่ียงของสํานักงาน 
2)จัดทําแผนควบคุม
ภายใน ประจําป 
3)ดําเนินการตามระบบ
การจัดซ้ือจัดจางอยาง
เปนระบบ 

  ไมใช 
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนการควบคุมภายใน ประจําป 
2560 

คร้ัง 1 มีการนําผลการ
ควบคุมภายในไปใช
ปรับปรุงใหเกิด
ประโยชน 

 
 
 

 

 ไมใช 
งบประมาณ 

    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

๓ โครงการใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถิ่นผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น คร้ัง ๑ ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่นไดเขา
รวมการฝกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
การปฏบัติงานของ
สภาทองถิ่น 

  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐    อบต.ทุง
กระตาด
พัฒนา 

 


	/

