
แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน/

ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        
1.โครงการบรหิารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากร ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

2.มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.บางแก้ว 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากร ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

1.โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

 
 



แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน/

ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        
4.โครงการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

5.กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้านการทุจริต 

จ านวนของเด็ก
และเยาชนเข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

 
 



แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน/
ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต        
1.มาตรการแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร อบต.บาง
แก้ว ด้วยการจัดท าแผนปฏิบตัิ
การป้องกันการทุจริต 

ความส าเร็จใน
การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นเป็น
รูปธรรม 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตของ 

อปท. 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - - √    

2.มาตรการสรา้งความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมไมต่่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  



แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน/
ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต        
3.มาตรการ สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ความส าเร็จของ
มาตรการป้องกัน
และก ากับตดิตาม
ใช้จ่าย
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

4.มาตรการมอบอ านาจ สั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติ
ราชการแทน 

มีการกระจาย
อ านาจการ
ตัดสินใจเพื่อให้
กระบวนงาน
ส าเรจ็ได้ทันท่วงท ี

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ

ในการรับ
บริการ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

 
 
 



แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน/
ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน        
1.การจดัให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

มีการปรับปรุง
และพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

2.มาตรการก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ 
อบต.บางแก้ว 

มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ของหน่วยงาน 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวที่

ถูกต้อง 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

3.โครงการจัดเวทีประชาคม  เกิดเครือข่ายและ
ได้รับทราบปัญหา
ความต้องการที่
แท้จริงของ
ประชาชน 

การประชุมเวที
ประชาคมใน

ชุมชน 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- 20,000 -   √  

 



แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน/
ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน        
4.มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.บาง
แก้ว 

มีศูนย์และ
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ตาม
มาตรการ 

การก ากับ
ติดตามการ

จัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

5.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ
ของ อบต.บางแก้ว 

มีการจัดเวทีให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- 50,000 -   √  

 
 
 



แบบรายงานสรุปการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

 รอบ   6 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน/
ผลลัพธ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 

งบบูรณาการ 
(บาท) 

งบหน่วยงาน 
(บาท) 

ผลเบิกจ่าย สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซื่อสัตย์
สุจรติ 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
1.มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- - -   √  

2.กิจกรรมบรูณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ 

มีการบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ส่งเสริม 
สนับสนุน และ
สร้างค่านิยม 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ภาควิสาหกิจ 
และ

สถานศึกษาใน
พ้ืนที่ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

- 50,000 -   √  

 


