แบบรายงานผลการดําเนิ นงานเกี0ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตของ อปท.
องค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํDาเขียว อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
¨ ผลงานปี งบประมาณ พ.ศ. JK60
R ผลงานปี งบประมาณ พ.ศ. JKNO R รอบ N เดือน
¨ รอบ OJ เดือน (ผลงานสะสม)

งาน/กิ จกรรม/
โครงการ

ตัวชีDวดั

เป้ าหมาย

งานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
จัดทําเว็บไซต์ แจ้ง จํานวนช่องทางการ < ช่องทาง
เหตุทจุ ริต
แจ้งเหตุทจุ ริต

จัดทําตูร้ บั ฟั งความ
คิดเห็นและแจ้งเหตุ
ทุจริต
ณ ทีทJ าํ การ อบต.วัง
นํAาเขียว
จัดตังA ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสาร

จํานวนช่องทางการ < ช่องทาง
รับฟั งความคิดเห็น
และแจ้งเหตุทจุ ริต
จํานวนช่องทางการ < ช่องทาง
เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสาร

ผลการ
ดําเนิ นงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิX
มีการจัดทํา
ช่องทางแจ้งเหตุ
ทุจริตทาง
เว็บไซต์ของ
อบต.วังนํAาเขียว
มีการติดตังA ตูร้ บั
ฟั งความคิดเห็น
และแจ้งเหตุณ
ทีทJ าํ การ อบต.
วังนํAาเขียว
มีการจัดตังA ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
อบต.วังนํAาเขียว
ณ สํานักงาน
ปลัด อบต.

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
สร้างจิ ตสํานึ ก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง
การป้ องกัน
ประสิ ทธิ ภาพ
ความซื0อสัตย์
การทุจริ ต
ในการป้ องกัน
สุจริ ต
การทุจริ ต

งบบูรณา
การ

งบ
หน่ วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

-

-

-

P

-

-

-

P

-

-

-

P

หมาย
เหตุ

งาน/กิ จกรรม/
โครงการ

ตัวชีDวดั

เป้ าหมาย

จัดตังA ศูนย์บริการรับ
เรือJ ง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

จํานวนช่องทางการ < ช่องทาง
ตรวจสอบการรับ
เรือJ งร้องเรียน
เพิมJ ขึนA

จัดกิจกรรม
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ร้อยละของส่วน
ราชการประเมินผล
การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน

ร้อยละ <UU

จัดทํากิจกรรม
เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารราคากลาง
ทางประกาศและ
เว็บไซต์

ร้อยละของการ
เผยแพร่ขอ้ มูล
ประกาศเปิ ดเผย
ราคากลาง และ
คํานวณราคากลาง
ทางเว็บไซต์

ร้อยละ <UU

จัดทําแผนการจัดซือA
จัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ

ร้อยละของการ
จัดทําแผนการ
จัดซือA จัดจ้าง
แผนการใช้จา่ ยเงิน

ร้อยละ <UU

งบ
บูรณา
การ

งบ
หน่ วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

มีการจัดตังA
ศูนย์บริการรับ
เรือJ งร้องทุกข์/
ร้องเรียน อบต.วัง
นํAาเขียว
ทุกส่วนราชการ
ภายใน อบต.วังนํAา
เขียวดําเนินกา
ประเมินผลการจัด
วางระบบควบคุม
ภายใน
มีการเผยแพร่
ข้อมูลประกาศ
เปิ ดเผยราคา
กลาง และคํานวณ
ราคากลาง ทาง
เว็บไซต์

-

-

-

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
สร้างจิ ตสํานึ ก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง
การป้ องกัน
ประสิ ทธิ ภาพ
ความซื0อสัตย์
การทุจริ ต
ในการป้ องกัน
สุจริ ต
การทุจริ ต
P

-

-

-

P

-

-

-

P

มีการจัดทําแผน
จัดซือA จัดจ้าง
ประจําปี และ
จัดทําแผนการใช้
จ่ายเงินทุกไตร
มาส

-

-

-

P

ผลการ
ดําเนิ นงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิX

งบประมาณ (ถ้ามี)

หมาย
เหตุ

งาน/กิ จกรรม/
โครงการ

ตัวชีDวดั

ประกาศเจตจํานง
มีประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการ
ของผูบ้ ริหารองค์กร ทุจริต
ปกครองส่วนท้องถินJ

เป้ าหมาย

ประกาศ
เจตจํานง
การต่อต้าน
การทุจริต
ของผูบ้ ริหาร
มาตรการออกคําสังJ คําสังมอบหมาย
J
จัดทําคําสังJ
มอบหมายของนายก งานให้ผทู้ เJี กียJ วข้อง มอบหมาย
ปลัด และหัวหน้า
ปฏิบตั ริ าชการแทน
ส่วนราชการ
ควบคุมการเบิก
ลดข้อผิดพลาดใน บุคลากร
จ่ายเงินตาม
การปฏิบตั งิ านเกิด ฝ่ ายบัญชี
ข้อบัญญัติ
ความคุม้ ค่าและ
กองคลัง
งบประมาณรายจ่าย ประสิทธิภาพใน
องค์การ
ประจําปี
การบริหาร
บริหารส่วน
งบประมาณ
ตําบลวังนํAา
เขียว
กิจกรรมการลด
ประชาชนได้รบั
เพือJ ลด
ขันA ตอนการ
ความสะดวกในการ ขันA ตอนใน
ปฏิบตั งิ าน
ติดต่อขอรับบริการ การทํางาน
ให้สนั A ลง

ผลการ
ดําเนิ นงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิX

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
สร้างจิ ตสํานึ ก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง
การป้ องกัน
ประสิ ทธิ ภาพ
ความซื0อสัตย์
การทุจริ ต
ในการป้ องกัน
สุจริ ต
การทุจริ ต

งบ
บูรณา
การ

งบ
หน่ วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

มีประกาศ
เจตจํานงการ
ต่อต้านการทุจริต

-

-

-

P

มีคาํ สังมอบหมาย
J
งานให้ผทู้ เJี กียJ วข้อง
ปฏิบตั ริ าชการแทน

-

-

-

P

มีการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย

-

-

-

มีการปฏิบตั งิ าน
ตามกิจกรรมลด
ขันA ตอน

-

-

-

P

P

หมาย
เหตุ

งาน/กิ จกรรม/
โครงการ

ตัวชีDวดั

งานด้านคุ้มครองจริ ยธรรม
จัดทําประกาศ
จํานวนประกาศ
ประมวลจริยธรรมแก่ ประมวลจริยธรรม
บุคลากรทังA ฝ่ าย
ประจํา และฝ่ าย
การเมือง

งานอื0นๆที0เกี0ยวข้อง
โครงการป้ องกันและ ร้อยละของผูเ้ ข้ารับ
แก้ไขปั ญหาการ
การอบรม
ทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบ

เป้ าหมาย

ผลการ
ดําเนิ นงาน
ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิX

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณา
การ

งบ
หน่ วยงาน

ผล
เบิกจ่าย

ประกาศ
ประมวล
จริยธรรม

มีการประกาศ
ประมวล
จริยธรรมของ
ข้าราชการ
และของ
ข้าราชการ
การเมือง
ฝ่ ายบริหาร และ
ฝ่ ายสภาท้องถินJ
ให้บุคลากร และ
ข้าราชการเมือง
ถือปฏิบตั ิ

-

-

-

ร้อยละ ]U

ฝึกอบรม มีผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม ^U
คน

-

20,000

8,750

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
สร้างจิ ตสํานึ ก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง
การป้ องกัน
ประสิ ทธิ ภาพ
ความซื0อสัตย์
การทุจริ ต
ในการป้ องกัน
สุจริ ต
การทุจริ ต
P

P

หมาย
เหตุ

