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 ¨ ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. JK60 

 R ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. JKNO R รอบ N เดือน  ¨ รอบ OJ เดือน (ผลงานสะสม) 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตวัชีDวดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ/์
ผลสมัฤทธิX  

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรูณาการงบประมาณการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุริต 
หมาย
เหต ุงบบรูณา

การ 
งบ

หน่วยงาน 
ผล

เบิกจ่าย 

สร้างจิตสาํนึก
และปลกูฝัง

ความซื0อสตัย์
สจุริต 

สร้างกลไก 
การป้องกนั 
การทจุริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกนั 

การทจุริต 

งานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
จดัทาํเวบ็ไซต ์แจง้
เหตุทจุรติ 
 

จาํนวนชอ่งทางการ
แจง้เหตุทจุรติ 

< ชอ่งทาง มกีารจดัทาํ
ชอ่งทางแจง้เหตุ
ทจุรติทาง
เวบ็ไซตข์อง 
อบต.วงันํAาเขยีว  

- - -  P   

จดัทาํตูร้บัฟังความ
คดิเหน็และแจง้เหตุ
ทจุรติ  
ณ ทีJทาํการ อบต.วงั
นํAาเขยีว  

จาํนวนชอ่งทางการ
รบัฟังความคดิเหน็
และแจง้เหตุทจุรติ 

< ชอ่งทาง มกีารตดิตั Aงตูร้บั
ฟังความคดิเหน็ 
และแจง้เหตุณ 
ทีJทาํการ อบต.
วงันํAาเขยีว 

- - -  P   

จดัตั Aงศนูยข์อ้มลู
ขา่วสาร 
 

จาํนวนชอ่งทางการ
เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสาร 

< ชอ่งทาง มกีารจดัตั Aงศนูย์
ขอ้มลูขา่วสาร 
อบต.วงันํAาเขยีว 
ณ สาํนกังาน
ปลดั อบต. 

- - -  P   

 



งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตวัชีDวดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ/์
ผลสมัฤทธิX  

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรูณาการงบประมาณการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุริต 
หมาย
เหต ุ

งบ
บรูณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

ผล
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสาํนึก
และปลกูฝัง

ความซื0อสตัย์
สจุริต 

สร้างกลไก 
การป้องกนั 
การทจุริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกนั 

การทจุริต 
จดัตั Aงศนูยบ์รกิารรบั
เรืJอง 
รอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน 
 

จาํนวนชอ่งทางการ
ตรวจสอบการรบั
เรืJองรอ้งเรยีน
เพิJมขึAน 

< ชอ่งทาง มกีารจดัตั Aง
ศนูยบ์รกิารรบั
เรืJองรอ้งทกุข/์
รอ้งเรยีน อบต.วงั
นํAาเขยีว 

- - -  P   

จดักจิกรรม
ตรวจสอบตดิตาม
ประเมนิผลการ
ควบคมุภายใน 

รอ้ยละของสว่น
ราชการประเมนิผล
การจดัวางระบบ
ควบคมุภายใน  

รอ้ยละ <UU ทกุสว่นราชการ
ภายใน อบต.วงันํAา
เขยีวดาํเนินกา
ประเมนิผลการจดั
วางระบบควบคมุ
ภายใน 

- - -  P   

จดัทาํกจิกรรม
เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารราคากลาง 
ทางประกาศและ
เวบ็ไซต ์

 

รอ้ยละของการ
เผยแพรข่อ้มลู
ประกาศเปิดเผย
ราคากลาง และ
คาํนวณราคากลาง 
ทางเวบ็ไซต ์ 

 

รอ้ยละ <UU มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูประกาศ
เปิดเผยราคา
กลาง และคาํนวณ
ราคากลาง ทาง
เวบ็ไซต ์ 

- - -  P   

จดัทาํแผนการจดัซืAอ
จดัจา้ง แผนการใช้
จา่ยเงนิ และเผยแพร่
ใหป้ระชาชนทราบ 

รอ้ยละของการ
จดัทาํแผนการ
จดัซืAอจดัจา้ง 
แผนการใชจ้า่ยเงนิ  

รอ้ยละ <UU มกีารจดัทาํแผน
จดัซืAอจดัจา้ง
ประจาํปี และ
จดัทาํแผนการใช้
จา่ยเงนิทกุไตร
มาส 

- - -  P   



งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตวัชีDวดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ/์
ผลสมัฤทธิX  

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรูณาการงบประมาณการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุริต 
หมาย
เหต ุ

งบ
บรูณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

ผล
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสาํนึก
และปลกูฝัง

ความซื0อสตัย์
สจุริต 

สร้างกลไก 
การป้องกนั 
การทจุริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกนั 

การทจุริต 
 

ประกาศเจตจาํนง
ต่อตา้นการทจุรติ
ของผูบ้รหิารองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิJน 
 

มปีระกาศเจตจาํนง
การต่อตา้นการ
ทจุรติ 

ประกาศ
เจตจาํนง
การต่อตา้น
การทจุรติ
ของผูบ้รหิาร 

มปีระกาศ
เจตจาํนงการ
ต่อตา้นการทจุรติ 

- - -  P   

มาตรการออกคาํสั Jง
มอบหมายของนายก 
ปลดั และหวัหน้า
สว่นราชการ 

คาํสั Jงมอบหมาย
งานใหผู้ท้ ีJเกีJยวขอ้ง
ปฏบิตัริาชการแทน  

จดัทาํคาํสั Jง
มอบหมาย 

มคีาํสั Jงมอบหมาย
งานใหผู้ท้ ีJเกีJยวขอ้ง
ปฏบิตัริาชการแทน 

- - -  P   

ควบคมุการเบกิ
จา่ยเงนิตาม
ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี 

ลดขอ้ผดิพลาดใน
การปฏบิตังิานเกดิ
ความคุม้คา่และ
ประสทิธภิาพใน
การบรหิาร
งบประมาณ 

บุคลากร
ฝ่ายบญัชี
กองคลงั 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตาํบลวงันํAา
เขยีว 

มกีารควบคมุการ
เบกิจา่ยเงนิตาม
ขอ้บญัญตัิ
งบประมาณ
รายจา่ย 

- - -   P  

กจิกรรมการลด
ขั Aนตอนการ
ปฏบิตังิาน 

ประชาชนไดร้บั
ความสะดวกในการ
ตดิต่อขอรบับรกิาร 

เพืJอลด
ขั Aนตอนใน
การทาํงาน
ใหส้ั Aนลง 

มกีารปฏบิตังิาน
ตามกจิกรรมลด
ขั Aนตอน 
 

- - - P    

 



งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตวัชีDวดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

ผลลพัธ/์
ผลสมัฤทธิX  

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบรูณาการงบประมาณการป้องกนั 

และปราบปรามการทจุริต 
หมาย
เหต ุงบบรูณา

การ 
งบ

หน่วยงาน 
ผล

เบิกจ่าย 

สร้างจิตสาํนึก
และปลกูฝัง

ความซื0อสตัย์
สจุริต 

สร้างกลไก 
การป้องกนั 
การทจุริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกนั 

การทจุริต 
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม 
จดัทาํประกาศ
ประมวลจรยิธรรมแก่
บุคลากรทั Aงฝ่าย
ประจาํ และฝ่าย
การเมอืง 

จาํนวนประกาศ
ประมวลจรยิธรรม 

ประกาศ
ประมวล
จรยิธรรม 

มกีารประกาศ
ประมวล
จรยิธรรมของ
ขา้ราชการ  
และของ
ขา้ราชการ
การเมอืง  
ฝ่ายบรหิาร และ
ฝ่ายสภาทอ้งถิJน  
ใหบุ้คลากร และ
ขา้ราชการเมอืง
ถอืปฏบิตั ิ

- - - P    

งานอื0นๆที0เกี0ยวข้อง 
โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการ
ทจุรติและประพฤตมิิ
ชอบ 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั
การอบรม 

รอ้ยละ ]U ฝึกอบรม มผีู้
เขา้รบัการ
ฝึกอบรม ^U 
คน 

- 20,000 8,750  P   



 


