
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ร้อยละของความสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรและ 

พนักงานส่วนตำบล 
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากร มี
ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร  
2. มอบงานให้ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
3. ประสานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  
4. จัดทำกำหนดการหัวข้อการทำงาน  
5.สรุปในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงาน 

100 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

เสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้นการต่อต้านการ
ทุจริต 

จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ 
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมา
เผยแพร ่

จำนวนข้อมูล/องค์กร ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมา
เผยแพร่ มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

1. รวบรวมและเรยีบเรยีงฐานข้อมูล/ องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก จิตสำนึก  
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสรา้งเสริมสรา้ง
องค์ความรู้ให้บุคคลากรในสังกัดทราบถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

 

มาตรการจัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มาตรการจัดทำคูม่ือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคคลากรมีคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

100 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

 

 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ร้อยละของความสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 20 
คน 

จำนวน 20 คน ๑. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทจุริต โดยจัด
พิธีการ และร่วมทำสญัลักษณ์ต่อตา้นการทุจริต  
นำโดยรองนายกองค์การบริหารสว่นตำบล 
โป่งตาลอง (นายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์) 

100 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน มาตรการ
มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
รวดเร็วมีความพอใจในการ 
บริหาร มากกว่าร้อยล ะ80% 

ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และ 
ประชาชนท่ัวไป 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการ 
๓. ประกาสลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ  
๔. มีระบบรับฟังข้อร้องเรยีน หรือมีการสอบถาม
จากภาคประชาชน 

 

โครงการอบรมเพื่อเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมจากเจ้าหน้าท่ีของสำนักงาน ป.ป.ช. 

บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิบตัิ
ราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 80 1. จัดงานในระหว่างวันท่ี 2๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖ 
๒. จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโป่งตาลอง 
3. มีผูเ้ข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน 

100 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

 

 

 

 



 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ร้อยละของความสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อรณรงค์
ป้องกันการทุจริต ส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านรายการเสยีงตามสาย 
2. จำนวนครั้งในการจดัทำ
บทความลงในสื่อออนไลน ์
3. การจดัทำบอร์ด 
ประชาสมัพันธ์  
4. จำนวนเครือข่ายที่ไดร้ับ 
ข้อมูล 

1. ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ เดือน  
 
2. ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง  
 
3. จำนวน 1 ครั้ง  
 
4. จำนวน 50 คน/ หมู่บ้าน 

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงตามสาย
อย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง เช่น ข่าวเอกชนสุม 
หัวต่อต้านทุจรติหอการค้า บทความการใช้ชีวิต
อย่างมีสติ ด้วยหลักธรรม 4 ประการ - ช่อง
ทางการรับเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
2. จัดทำบทความ โดยการนำเนื้อหาจาก
สำนักงาน ป.ป.ช. ลงในสื่อออนไลน์ จำนวน 5 
ครั้ง เดือน มีนาคม พฤษภาคม มถิุนายน 
กรกฎาคม และสิงหาคม 256๒ 
3. จัดทำโปสเตอร์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการ 
คอร์รัปชัน เพื่อราชการโปร่งใส  
4. เผยแพร่ข้อมลูแนวทาง/ วิธีการ/ขั้นตอนการ
รับเรื่อง ร้องเรยีนของ อปท. ไปยังผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 

พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อปท.ดีเด่น 
 

1. จำนวนผูไ้ดร้ับการ คดัเลือก 
2. จำนวนช่องทางในการ 
เผยแพร่แนวคดิและวิธี 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบล และลูกจ้าง ดีเด่น 

1. ผูไ้ด้รับการคดัเลือก ทุกระดับ 
2. จำนวน 3 ช่องทาง 

1. อปท. มีการคดัเลือก พนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้าง ดีเด่น ประจำปี 256๒ จาก 3 กลุ่ม 
คัดเลือกไดไ้ม่เกิน 2 คน (ตาม หลกัเกณฑ์ที่
คณะอนุกรรมการ คัดเลือกฯ กำหนด)  
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
- ระดับต้น  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
- ระดับชำนาญการ  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป  
- ระดับอาวุโส  
  

 

 



 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ร้อยละของความสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
   กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ  

- ระดับปฏิบตัิการ  
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป  
- ระดับปฏิบตัิงาน  
- ระดับชำนาญงาน  
กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างประจำ 

 

 

  



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ร้อยละของความสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
โครงการจดัประชาคมและแผนชุมชน 1. จำนวนครั้งในการจดั 

ประชาคม  
2. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  
3. ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและร่วมแก้ไขปญัหา
ชุมชน  
4. ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

1. จัดประชาคม จพนวน 1 ครั้ง 
2. มีผูเ้ข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

1. เสนออนุมตัิโครงการ  
2. ประสานชุมชน  
๓. จัดประชุมทำความเข้าใจ  
๔. จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตาม
ตาราง  
๕. จัดประชุมเพื่อร่างพิจารณาร่างแผนชุมชน  
๖. จัดทำเพื่อส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  
๗. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

100 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคุมภายใน สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

1. มีแผนการควบคมุภายใน 
ประจำปี พ.ศ. 256๒  
2. จำนวนครั้งในการรายงานผล
การควบคุมภายใน 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
ตาลอง มีแผนการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
2. มีการรายงานผลการควบคุม 
ภายใน จำนวน 2 ครั้ง  
คือ รอบ 6 เดือน และ 1 ปี 

1. จัดทำแผนการควบคมุภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๒ เสนอให้ความเห็นชอบเรียบร้อย  
2. จัดทำรายงานการควบคมุภายในของอปท. 
พ.ศ. 256๒ (รอบ 6 เดือน) เสนอภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งเวียนส่วนราชการ 
เรียบร้อยแล้ว  
3. จัดทำรายงานการควบคมุ ภายในรอบ 1 ปี 
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  

 

 

 

 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ร้อยละของความสำเร็จ

เทียบกับเป้าหมาย 
การอบรมเสรมิสร้างกลไกและแนวทางใน
การป้องกัน และปราบปรามการทจุริตใน
ระบบราชการ 

1. จำนวนผูเ้ข้ารับการ อบรม
สัมมนา  
2. จำนวนครั้งในการจดั อบรม
สัมมนา  
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการ
อบรม สัมมนามีความรู้ความ
เข้าใจ 

1. จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
2. จัดสัมมนาจำนวน 1 ครั้ง  
3. ร้อยละ 85 

1. จัดอบรม เรื่อง การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง  
3. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา อบรม ตอบ 
แบบทดสอบ ครบทุกคน 
4. ผูผ้่านเกณฑ์การทดสอบคดิ เปน็ร้อยละ 100 

100 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

การจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุม/
สัมมนาภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

จำนวนครั้งในการจัดส่งเจ้าหนา้ที่
เข้าร่วมการประชุม สัมมนา
ตามที่หน่วยงานอ่ืนได้ร้องขอ 

ร้อยละ 100 ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุม สมัมนาท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต ตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ  
จำนวน ๕ ครั้ง (ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารว่มทุกครั้ง
ตามที่มีการร้องขอ) คิดเป็นร้อยละ 100 

100 

 

             

            (นางสาวปฏิญญา วัฒนประพันธ์) 
             นิติกรปฏิบตัิการ 
                   วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 


