
แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑    รอบ  ๖  เดือน   รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม) 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย 
สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๑. มาตรการประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
ข้าราชการ
หรือ จนท.
อปท. 

๓๑ คน บุคลากรมี
ประมวล
จริยธรรมเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว
การปฏิบัติตน 

- - - /    

๒. มาตรการประชุม
ติดตามงานของหัวหน้า
ส่วนราชการ และ
พนักงานทุกเดือน 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
พนักงาน 
ลูกจ้าง 
อปท. 

๓๑ คน พนักงานร้อยละ 
๑๐๐ เข้าร่วม
ประชุม 

- - - /    

๓. โครงการรับฟังความ
คิดเห็นเวทีประชาคม 
 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

จ านวน 
๙ 

หมู่บ้าน 

ผู้น าหมู่บ้าน และ
ตัวแทนประชาคม
ได้เสนอปัญหา
ความต้องการ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - /  



-๒- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
ทุจริต 

๔.โครงการ “แสงเทียน
แห่งชุมชน” 

ร้อยละ 
๘๐ มี
ความพึง
พอใจ 

ชุมชน
จ านวน 
๙ 
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้
น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ / - -  

๕. กิจกรรมการจัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

ร้อยละ 
๘๒ ของ
ผู้รับบริการ 

แผ่นพับ
จ านวน 
๑,๐๐๐ 
ฉบับ 

ประชาชนได้รับ
การ
ประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

- - - / - -  

๖.โครงการ “วัยใสใส่ใจ
ธรรมาภิบาล”  

ร้อยละ 
๘๐ มี
ความพึง
พอใจ 

ชุมชน
จ านวน 
๙ 
หมู่บ้าน 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้
น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ / - -  

๗. โครงการขับเคลื่อน
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลโคกกว้าง 

ร้อยละ 
๘๐ มี
ความพึง
พอใจ 

เยาวชน
ในเขต
พ้ืนที่
ต าบล 

เยาวชนมี
จิตส านึกและ
ตระหนักในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ / - -  

 
 



-๓-  
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ 
งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
ทุจริต 

๘.โครงการวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
(วันมาฆบูชา) 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

ประชาชน 
และเด็ก
เยาวชน
ในเขต
พ้ืนที่
ต าบลโคก
กว้าง 

ผู้เข้าร่วม
โครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ / - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ 

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๑. มาตรการให้มี
คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล 

ร้อยละ 
ของ
พนักงาน
ได้รับการ
เลื่อนขั้น 

พนักงาน
ลูกจ้าง 
๓๑ คน 

พนักงานทุกคน
ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

- - - / - -  

๒. มาตรการการใช้แบบ
ประเมินสมรรถนะและ
ค า รั บรองการปฏิบั ติ
ราชการเป็นเกณฑ์กร
พิ จ า ร ณ า เ ลื่ อ น ขั้ น
เงินเดือนของพนักงาน
ส่ ว น ต า บ ล  แ ล ะ
ลูกจ้างประจ า 

ร้อยละ 
ของ
พนักงาน
ได้รับการ
เลื่อนขั้น 

พนักงาน
ลูกจ้าง 
๓๑ คน 

พนักงานทุกคน
ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

- - - / - -  

๓. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 
อปท.มี
ส่วนร่วมใน
การ
ป้องกัน
การทุจริต 

คณะ
ผู้บริหาร 
อปท. 

ผู้บริหารมีส่วน
ร่วมในการ
ปราบปรามการ
ทุจริต ของ อปท. 

- - - - - /  

 



-๕- 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ 

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๔. กิจกรรมบรรยายให้
ความรู้เรื่องกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
ในการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

ร้อยละ 
๘๐  พึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

บุคลากร
ของ 
อปท.
จ านวน 
๓๑ คน 

บุคลากรได้รับ
การส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ มี
จิตส านึกท่ีดี ใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

- ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ - / -  

๕. มาตรการน าระบบ 
E-LAAS มาใช้ใน
กระบวนการจัดซื้อ-จัด
จ้าง 

การ
ด าเนินการ
จัดซื้อ-จัด
จ้างเป็นไป
ตาม
ระเบียบ 

ผู้บริหาร 
บุคลากร
ใน อปท. 

การด าเนินการ
จัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการ ร้อย
ละ ๑๐๐ 

- - - - - /  

 
 
 
 
 



-๖- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ 

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๖. มาตรการบันทึก
ข้อมูลกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(INFO) ด้านรายรับ-
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

การบันทึก
ข้อมูล
กลางของ 
อปท.ด้าน
รายรับ-
รายจ่าย 
ได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
๑๐๐ % 

ผู้บริหาร 
บุคลากร
ใน อปท. 

การบันทึกข้อมูล
ด้านรายรับ-รายจ่าย
ของ อปท.เป็นไป
อย่างถูกต้อง และ
โปร่งใส 

- - - - - /  

๗. กิจกรรมการเข้าร่วม
ตรวจประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ 
(Core Team) 

ผลคะแนน
ที่ได้รับไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 
๗๕ 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่ต าบล
โคกกว้าง 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบ
ถูกต้อง โปร่งใส เป็น
ธรรมสามารถ
ตรวจสอบได ้

- - - - - /  

 
 
 
 
 



-๗- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซ่ือสัตย ์
สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๘. มาตรการการน า
โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาสี่ปีบันทึก
ข้อมูลลงในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-Plan) 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
โครงการ
ในแผน
ป้องกันฯ 
ได้รับบรรจุ
ลงใน
แผนพัฒนา
ต าบลฯ 

โครงการที่
บรรจไุว้ใน
แผนสี่ปี ได้
ถูกบันทึก
ลงใน
ระบบ
สารสนเทศ 
(E-Plan) 

โครงการที่บรรจุใน
แผนถูกน ามาปฏบิัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
และองค์กรภายนอก
สามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้  

- - - - - /  

๙. มาตรการการรายงาน
ผลการสอบทานด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุทุก
ไตรมาส 

การ
รายงานผล
ด้าน
การเงิน
บัญชีได้
ครบถ้วน
ถูกต้อง 
๑๐๐ % 

ผู้บริหาร
และ
บุคลากร
ของ อปท. 

การรายงานผล
ทางด้านการเงิน 
และบัญชี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ 

- - - - - /  

 
 
 
 



-๘- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความซ่ือสัตย ์
สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๑๐. มาตรการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
และการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน 
 

รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
ภายใน ทุก
ไตรมาส 
ได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
๑๐๐ % 

ส านัก/กอง
ใน
หน่วยงาน 
อปท. 

การบริหารการเงิน
และทรัพยส์ินของ
หน่วยงานรับตรวจ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

- - - - - /  

๑๑. มาตรการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 

รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
พัสดุของ
หน่วยงาน 
ได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
๑๐๐ % 

ผู้บริหาร 
พนักงาน
ใน
หน่วยงาน 
ของ อปท. 

การบริหารงานด้าน
พัสดุของหน่วยงาน
รับตรวจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มีความถูก
ต้อง เช่ือถือได้ 

- - - - - /  

 
 
 



-๙- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซ่ือสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกัน
ทุจริต 

๑๒. มาตรการจัดท า
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

การจัดท า
แผนจัดซื้อ
จัดจ้าง
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมาย
และหนังสือ
สั่งการ ได้
ครบถ้วน
ถูกต้อง 
๑๐๐ % 

ผู้บริหาร 
พนักงานใน
หน่วยงาน ของ 
อปท. 

การบริหารงานด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของหน่วยงานรับ
ตรวจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มี
ความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

- - - - - /  

๑๓. มาตรการรายงาน
สถิติการคลัง ภายใน ๙๐ 
วัน นับแต่สิ้น
ปีงบประมาณ และ
ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

รายงาน
สถิติการ
คลัง ได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
ภายใน
ก าหนดเวลา 

ผู้บริหาร 
พนักงานใน
หน่วยงาน ของ 
อปท. 

การบริหารการเงิน
และและบัญชี
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มี
ความถูกต้อง 
เชื่อถือได้- 

- - - - - /  

 



-๑๐- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
ทุจริต 

๑๔. มาตรการจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินก่อน
การเบิกจ่ายตาม
งบประมาณทุกไตรมาส 

การจัดท า
แผนการใช้
จ่ายเงิน
ก่อนการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง 
๑๐๐% 

ผู้บริหาร 
พนักงาน
ใน
หน่วยงาน 
ของ อปท. 

การบริหารการเงิน
และและบัญชี
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้- 

- - - - - /  

๑๕. มาตรการจัดท า
รายงานสถานะการเงิน
ประจ าวัน 

รายงาน
สถานะ
การเงิน
ประจ าวัน 
ได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
๑๐๐% 

ผู้บริหาร 
พนักงาน
ใน
หน่วยงาน 
ของ อปท. 

การรายงานสถานะ
การเงินเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้- 

- - - - - /  

 
 
 
 



-๑๑- 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
ทุจริต 

๑๖. มาตรการแสดง
รายรับ-รายจ่าย และงบ
ทดลองเป็นรายเดือน 

การแสดง
รายรับ-
รายจ่าย
และงบ
ทดลอง
รายเดือน 
ได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
๑๐๐% 

ผู้บริหาร 
พนักงานใน
หน่วยงาน 
ของ อปท. 

การแสดงรายรับ-
รายจ่าย และงบ
ทดลองรายเดือน
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

- - - - - /  

๑๗. มาตรการการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกว้าง 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของตน
อย่างเต็มที ่

ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ถูกต้อง
กับความเป็นจริง 

- - - - - /  

 
 
 
 



-๑๒- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
ทุจริต 

๑๘. โครงการจ้างเหมา
สถาบันหรือองค์กรที่เป็น
กลางในการส ารวจความ
พึงพอใจในการด าเนินงาน
ของ อบต. 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของตน
อย่างเต็มที ่

ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ถูกต้อง
กับความเป็นจริง 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ - - /  

๑๙. มาตรการปรับปรุง
และลดขั้นตอนการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของตน
อย่างเต็มที ่

ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ถูกต้อง
กับความเป็นจริง 

- - - - - /  

๒๐. มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
เป้าหมาย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

มีการมอบ
อ านาจอย่าง
น้อย จ านวน  
๕ เรื่อง 

เพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน
ของเจ้าหน้าท่ี และ
เป็นการใช้ดุลยพินิจ
ต่างๆ ของฝ่าย
บริหารเป็นไปโดย
รอบคอบ 

- - - - - /  



-๑๓- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย ์

สร้างกลไก
การป้องกัน
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
ทุจริต 

๒๑. โครงการลดคัดแยก
ขยะต้นทาง 

ชุมชนเข้าร่วม
โครงการมศีักยภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่ต าบล
โคกกว้าง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าจดั
ขยะและเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาต ิ

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ / - -  

๒๒. มาตรการ
ด าเนินการรับแจ้ง และ
ประชาสัมพันธ์มาตรการ
กรณีตรวจพบการทุจริต 

ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนท่ี
รับทราบมีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่ต าบล
โคกกว้าง 

ประชาชนไดร้ับ
การประชาสัมพันธ์
ของ อบต. ๕ 
ช่องทางท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นใน
หน่วยงานของรัฐ 

- - - - - /  

๒๓. มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากร
ในกองคลังพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถพัฒนา
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัตริาชการ 

บุคลากร
กองคลัง 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

- - - - - /  

 
 
 
 
 



-๑๔- 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ 

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๑. มาตรการก าหนดให้มี
ประกาศ การเผยแพร่
แผนการจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้
สาธารณชนทราบ โดยการ
ลงประกาศในเว็บไซต์ 
อบต. โคกกว้าง 
www.khokkwang.go.th 

การ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัด
จ้างเป็นไป
ตาม
ระเบียบฯ 
และ
หนังสือสั่ง
การร้อยละ 
๑๐๐ 

สามารถ
ด าเนินการ
จัดซื้อจัด
จ้างได้
อย่าง
ถูกต้องตรง
ตาม
ระเบียบฯ 

เป็นการสร้างความ
เข้าใจอันดีให้แก่
ประชาชน ในการ
ร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น และการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็น
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

- - - - - /  

๒.โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมต าบลประจ าปี 

ชุมชนที่
เข้าร่วม
ประชาคม
ร้อยละ 
๘๐ 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่ต าบล
โคกกว้าง 

ชุมชนสามารถจดัท า
แผนชุมชนได้อย่าง
ถูกต้อง และมี
แผนงานโครงการที่
เกิดขึ้นจากชุมชน
อย่างแท้จริง 

- - - / - -  

 
 
 
 



-๑๕- 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ 

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๓. มาตรการการ
ด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของ
ตนอย่าง
เต็มที ่

ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้ถูกต้อง
กับความเป็นจริง 

- - - - - /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการเบิกจ่าย สร้างจิตส านึก

และปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ 

สร้างกลไกการ
ป้องกันทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันทุจริต 

๑. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ผู้บริหารฯ
ที่รับทราบ
มีความพึง
พอใจ 

ผู้บริหาร,
สมาชิก
สภา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ไดร้ับความรู้
และก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในหน่วยงาน
ของรัฐ 

- - - - - /  

๒. มาตรการติดตาม
ประเมินผลตามแผน
ป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตโดยชุมชน 

ร้อยละ 
๘๐ ของ
ประชาชน
ที่รับทราบ
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่ต าบล
โคกกว้าง 

ประชาชนไดร้ับการ
ประชาสมัพันธ์ของ 
อบต. ๕ ช่องทางท า
ให้เกิดความเช่ือมั่น
ในหน่วยงานของรัฐ 

- - - - - /  

๓. มาตรการตรวจสอบ
ภายใน และการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
ภายใน ทุก
ไตรมาส 
ได้
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
๑๐๐ % 

ส านัก/กอง
ใน
หน่วยงาน 
อปท. 

การบริหารการเงิน
และทรัพยส์ินของ
หน่วยงานรับตรวจ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 

- - - - - /  



 


