
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

*********************************** 

          ผลงานปีงปบระมาณ  พ.ศ. 2561                            รอบ   6  เดือน                    รอบ  12   เดือน(ผลงานสะสม) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรณูาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุ
งานบรูณา

การ 
งบ

หน่วยงาน 
ผล

เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื้อสัตย์

สุจรติ 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
    งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. กิจกรรมให้ความรู้ 

เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรท้องถิ่น 

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างมี
ความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ข้าราชการ
และพนักงาน
จ้าง 

มีความรู้และมีความ
ประพฤติปฏบิัติงาน   
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - -     

2. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้น
การทุจริต สร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริาชการ  

มีการประกาศ
เจตจ านงการ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

มีการประกาศ
เจตจ านง
อย่างน้อย
จ านวน 1 
ครั้ง  

การบริหารราชการมี
ความโปร่งใสสามารถ
ป้องกันการทุจริตลดข้อ
ร้องเรียนการด าเนินงาน 

- - -     

3. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคล 

จัดท ามาตรการ  
ด้านการบริหาร  
งานบุคคล 

จ านวน 1 
มาตรการ 

การบริหารงานบุคคลมี
ความโปร่งใส 

- - -     

 

 

 

 



-2- 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรณูาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุ
งานบรูณา

การ 
งบ

หน่วยงาน 
ผล

เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื้อสัตย์

สุจรติ 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
    งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ) 
4. กิจกรรมการ

ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ 

บุคลากรกองคลังมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตติาม
ระเบียน ประกาศ 
หนังสือสั่งการ 

บุคลากร 
กองคลัง 

ลดข้อผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงานเกิดความ
คุ้มค่าการบริหาร
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

- - -     

5. กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวน 
การจัดหาพสัด ุ

มีแผนการบริหาร 
งานและกระบวน 
การจัดหาพสัด ุ

หัวหน้าฝ่าย
และเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ

มีข้อมูลในการวาง
แผนการบริหารงาน,
ประชาชนไดร้ับทราบ
การปริหารงานของ
หน่วยงาน 

- - -     

6. กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อ
จัดจ้าง 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลไม่น้อย
กว่า 3 
ช่องทาง 

การจัดหาพสัดุเป็นไป
อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนลดปญัหาการ
ร้องเรียน 

- - -     

7. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา 

มีคณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา
อบต. 

จ านวน 1 ชุด แผนพัฒนาฯมีความ
ถูกต้องโปร่งใส สุจริต
และให้ความส าคญัใน
การต่อต้านการทุจรติ 

- - -     

 

 

 



 

-3- 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรณูาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุ
งานบรูณา

การ 
งบ

หน่วยงาน 
ผล

เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื้อสัตย์

สุจรติ 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
    งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ) 
8. มาตรการแต่งตั้ง

ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

มีภาคประชาชน
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและ
ตรวจสอบ 

ตัวแทน
ประชาชน 

ภาคประชาชนทราบ
และตระหนักถึงสิทธิ
หน้าท่ีและบทบาท     
ใสการมสี่วนร่วม 

- - -     

9. งานการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่หน่วย
ตรวจสอบก าหนด 

บุคลากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงาน 

ลดโอกาสความผิดพลาด 
และลดความเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงาน 

- - -     

10. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

การจัดซื้อจดัจ้าง
มีความโปร่งใส 

ตัวแทน
ชุมชนใน
พื้นที ่

มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบ 

- - -     

11. กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ทุจริต 

ประชาชนใน
พื้นที ่

น าเรื่องที่ไดร้ับการ
ร้องเรียนไปด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข 

- - -     

รวม 1๑ กิจกรรม 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธ์ิ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรณูาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุ
งานบรูณา

การ 
งบ

หน่วยงาน 
ผล

เบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซื้อสัตย์

สุจรติ 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ

ทุจริต 
    งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
1. มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคล 

จัดท ามาตรการ
ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

จ านวน 1 
มาตรการ 

การบริหารงาน
บุคคลมีความ
โปร่งใส 

- - -     

รวม ๑ กิจกรรม 

งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การใช้ดุลพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง   
ที่ด ี

มีค าสั่งมอบหมาย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติราชการแทน
มีการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและ
ลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน,
จัดท าการ,ลด
ระยะเวลา
ปฏิบัติราชการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
ลดการผูกขาด
อ านาจหน้าที่อัน
เป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 

- - -     

2. มาตรการ จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 

มีเกณฑต์ัวช้ีวัด
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 

บุคลากรใน
องค์กร 

การปฏิบัตริาชการ
เป็นไปโดยมี
ประสิทธิผล 

- - -     
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งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต 

หมาย
เหตุ 

งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 

 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

3. มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิรสระ 

ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ 

การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติ
ราชการจาก
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - -     

4. มาตรการ การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

มีการมอบหมาย
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนตาม
กฎหมายระเบยีบ
และหลักเกณฑ์ได้
อย่างถูกต้อง 

- - -     

5. มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

จ านวนข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับ
การเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่าง ๆ  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวกมากข้ึน 

- - -     

6. มาตรการจดัให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลฯ 

จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

ช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

- - -     

 



-6- 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต 

หมาย
เหตุ 

งบ 

บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลกูฝัง
ความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

7. มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สถิติจ านวนเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

การรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เกี่ยวกับ
เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

สามารถแก้ไข
ปรับปรุงเหตุ
เดือดร้อนร าคาญได้ 
ตามเรื่องที่
ประชาชนแจ้งเหต ุ

- - -     

8. มาตรการ รายงานการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ 

แนวทาง
ปฏิบัติงาน ด้าน
การร้องเรียนร้อง
ทุกข ์

ผู้ร้องเรยีน ร้อง
ทุกข์ทุกราย 

การปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

- - -     

9. มาตรการ ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

การเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้
เข้ามาเป็นส่วน
ร่วม 

ตัวแทนภาค
ประชาชน 

ท าให้หน่วยงานมี
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

- - -     

10.กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

มีการพัฒนาการ
บริหารด้าน
การเงินการคลัง
และงบประมาณ 

ประชาชนใน
พื้นที ่

มีการเบิกจา่ย
ถูกต้อง รวดเร็ว เกิด
ความประหยัด 

- - -     

 

 

 



 

 


