
 

บัญชีสรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดอืน) 

 
 

ยุทธศาสตร ์

 
 

ภารกิจตามมิต ิ

จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามรายจ่าย

งบประมาณฯ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

มิตทิี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ     
1.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 - 1 - 

1.2 สร้างจิตสาํนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 1 10,000 1 - 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

การบรหิารราชการเพือ่ป้องกัน
การทจุรติ 

มิตทิี่ 2  การบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจรติ     
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2 - 2 - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 มิตทิี่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     
3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3 - 1 - 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3 25,000 2 1,350 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบรหิารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 - 1 - 

 

 



 

บัญชีสรปุผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) 

 
 

ยุทธศาสตร ์

 
 

ภารกิจตามมิต ิ

จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามรายจ่าย

งบประมาณฯ 

 

ผลการดําเนนิงาน 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไก

ในการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

มิตทิี่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

    

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 

4 1 1 - 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 4 - 1 - 
รวมทั้งสิน้ 21 35,000 10 1,350 

 47.70 3.85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

มิตทิี่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ 

ภารกิจตามมิติ  1.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 1.1.2 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1 การเสริมสร้างองค์

ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 

จํานวนข้อมูล/
องค์กรความรู้
ด้านการต่อต้าน
การทุจริตที่
นํามาเผยแพร่ 

ข้อมูล 100 มีการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริตเข้าที่
ประชุมประจําเดือน
ของพนักงานและการ
ประชุมสภาอบต.ทุก
ครั้ง 

- - - -  - สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

มิตทิี่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ 

ภารกิจตามมิติ  1.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 1.2.3 สร้างจิตสาํนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1 มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การชําระภาษี
มากขึ้น 

บาท 100 จัดประชุมเพื่อให้
ความรู้ในการชําระ
ภาษีตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
2563 กับผู้นําชมุชน
และประชาชนผูม้ี
หน้าที่ชําระภาษีใน
พื้นที่ตําบลยม 

- 10,000 - -  - กองคลัง 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

มิตทิี่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ 

ภารกิจตามมิติ  1.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 1.2.3 สร้างจิตสาํนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1 มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การชําระภาษี
มากขึ้น 

บาท 100 จัดประชุมเพื่อให้
ความรู้ในการชําระ
ภาษีตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 
2563 กับผู้นําชมุชน
และประชาชนผูม้ี
หน้าที่ชําระภาษีใน
พื้นที่ตําบลยม 

- 10,000 - -  - กองคลัง 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ 

มิตทิี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ 

ภารกิจตามมิติ   2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1 กิจกรรมประกาศทาง

การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

มีการประกาศ
เจตจํานงการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

คน 100 ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมในระดับ
จังหวัด 

- - - -  - สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



 

 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิตทิี่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ   3.1 จัดให้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
1 มาตรการปรับปรุงศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของอบต.
ยม 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารได้รับ
การปรับปรุง 

แห่ง 100 องค์การบริหารส่วน
ตําบลยมมีการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเป็นปัจจบุัน
เสมอ 

- - - - -  สํานักปลัด 

 

 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิตทิี่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ   3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1 โครงการประชาคม
หมู่บ้านเพื่อทบทวนบูร
การจัดทําแผนชมุชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของอบต.ยม 

สามารถส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการพัฒนา
ชุมชน 

คน 100 ร่วมประชุมประชาคม
กับหมู่บ้านเพื่อร่วม
พิจารณาโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- 25,000 1,350 - -  สํานักปลัด 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก 
1 มาตรการกําหนด

ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 

ประชาชนได้
ทราบขั้นตอน
การร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

เรื่อง 100 องค์การบริหารส่วน
ตําบลยมมีการกําหนด
ขั้นตอนและ
กระบวนการเพื่อ
จัดการเรื่องร้องเรียน
เป็นปัจจุบันเสมอ 

- - - - -  สํานักปลัด 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิตทิี่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิต ิ  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
1 มาตรการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็น
ปัจจุบัน 

คน 100 องค์การบริหารส่วน
ตําบลยมมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมจาก
ทางหมู่บ้าน ตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ ร่วม
เป็นกรรมการเพื่อจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เสมอ 

- - - -  - สํานักปลัด 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิตทิี่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิต ิ  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1 มาตรการแต่งตั้งตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

มีการแต่งตั้ง
ตัวแทน
ประชาคมร่วม
เป็น
คณะกรรมการ 

คน 100 องค์การบริหารส่วน
ตําบลยมมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมจาก
ทางหมู่บ้าน ตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ ร่วม
เป็นกรรมการในการ
ตรวจรับงานจ้างเสมอ 

- - - -  - กองคลัง 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มิตทิี่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ   4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลจัดหาพัสดุ 
1 กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

มีการแต่งตั้ง
ตัวแทน
ประชาคมร่วม
เป็น
คณะกรรมการ 

คน 100 องค์การบริหารส่วน
ตําบลยมมีการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมจาก
ทางหมู่บ้าน ตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ ร่วม
เป็นกรรมการในการ
จัดซื้อจัดจ้างเสมอ 

- - - -  - กองคลัง 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลยม อําเภอทา่วังผา จังหวัดนา่น 

     ผลงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   รอบ 6 เดอืน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

มิตทิี่ 4  การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ   4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

 
 
 
ที่ 

 
 

 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

 
งบประมาณ (บาท) 

 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ปริมาณ
งาน 

 งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสํานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพใน

การป้องกัน 
การทุจริต 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1 กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบลยม 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของ
สมาชิกสภา
อบต.ยม 

คน 100 สมาชิกสภา อบต.ยม 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการที่อบต.ได้ 
ดําเนินการ เช่น 
โครงการประชาชนจิต
อาสา เราทําความดี
ด้วยหัวใจ, โครงการ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - -  - กองคลัง 

 


