
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  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 
๑. การจัดระบบรับฟัง
ข้อร้องเรียน 
- การจัดช่องทาง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น 
-  ตู้รับข้อร้องเรียน 
- มีการรายงานผลการ
ติดตามข้อร้องเรียนให้
ประชาชนทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

จ านวนช่องทางในการ
รับฟังข้อร้องเรียนของ
ประชาชน 
 

3 ช่องทาง มีช่องทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียนหลาย
ช่องทางและมีการ
ติดตามข้อร้องเรียน
ให้ประชาชนทราบ 
 
 
 

- - -     

๒. อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

เป็นศูนย์กลางในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน 

1 ศูนย ์ มีศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วย
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 20,000 20,000     

 



 
 

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 
๓. จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ตาม พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

๑  ศูนย ์
        

๑. ยกระดับ
จิตส านึกในการ
รักษาประโยชน์
สาธารณะ 
๒. ปลุกจติ 
ส านึกยึดมั่นหลัก
คุณธรรม และ
ต่อต้านการทุจริต 

- - 
  

-     

๔. สรา้งช่องทางให้
ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมสี่วนร่วม
ต่อเหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคมและ/หรือ
กฎหมายโดยผ่าน
ทางเว็ปไซต์ Facebook 
และบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

จ านวนช่องทางในการ
แสดงความคดิเห็น 

๓  ช่องทาง มีช่องทางให้
ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นไม่
น้อยกว่า ๓ 
ช่องทาง 

- - 
  

-     

๕. โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได้ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล    

๑.แผนทีภ่าษีทะเบียน 
ทรัพย์สินที่มีประสิทธิ 
ภาพร้อยละ ๙๕ 
๒. การสร้างช่องทาง
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

1 ระบบ ๑.เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารต่อ
สาธารณะ 
๒.ลดปัญหาการ
ทุจริต 
๓. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

- ๒00,000 ๒๐๐,๐๐0   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 



 
 

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 
๑. กิจกรรมการเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ ๘๐ ของ 
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้า
ร่วมกิจกรรม มีความรู้
ความเข้าใจและถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

จ านวน  26  
คน 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในอบต.มีความรู ้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม
มาตรฐานประมวล
จริยธรรม
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถ 
ปลูกจิตส านึกการ
เป็นข้าราชการที่ดี 
ปฏิบัติราชการ
ด้วยความโปร่งใส
และมี
ประสิทธิภาพ 
วัฒนธรรมในการ 
ปฏิบัติงานท่ีมุ่ง
ประโยชนส์ุขของ
ประชาชนเป็น
ส าคัญ 

- - -     

๒. โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับ
การอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 

รอยละ ๘๐ มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จ านวน ๕๗ คน 

- ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐     

 
 



 
 
 

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 
งานอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑. แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ
ตรวจรับการจ้าง 

ร้อยละจ านวน
โครงการที่ตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมที่มี
การจัดซื้อจดัจ้างทุก
โครงการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
การทุจริต 

- - -     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รายงาน....นางสาววิชญาดา   กระจ่างศร.ี.........................  ต าแหน่ง ........นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ..................... 
โทรศัพท์/โทรสาร...........0๔4-๐๕๖๐๑๗.....................  E-mail : …noo_kida@hotmail.com…………………..  วันที่ .........๒๗  เมษายน  256๑........ 

แบบงานงานผลการด าเนินงานของ อปท. 
บทสรุป/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

อปท. ...องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
……………-.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


