ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
แล้วเสร็จตาม เสร็จและอยู่
แผนฯ
ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
10,000

1.1.2
1.1.3

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง อบต.สาโรง
กิจกรรมให้ความรูผ้ ลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล “ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาดคนในชาติมี
ความสุขหมูบ่ ้านสวยงาม”
1.2.2 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ ักษ์พื้นที่สเี ขียว รักน้า รักป่า รักแผ่นดิน
1.2.3 โครงการบ้านเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงามรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปณิธาน
ความดี ปีมหามงคล
1.2.4 โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-



10,000

-

-



ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-



30,000

-

-




20,000
30,000

-

-



30,000

-

-

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 โครงการครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตาบลสาโรง
1.3.2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน
1.3.3 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยสังคมสู่เด็กและเยาวชน
1.3.4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลสาโรง

ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
แล้วเสร็จตาม เสร็จและอยู่
แผนฯ
ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการ
ตามแผน






20,000
30,000
30,000
10,000

-

-

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

มิติที่ 1

รวม

11 โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

2.การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน



ไม่ใช้งบประมาณ

-

-



ไม่ใช้งบประมาณ

-

-







ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
แล้วเสร็จตาม เสร็จและอยู่
แผนฯ
ระหว่าง
ดาเนินการ



2.2.9
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ

2.3.2 มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ

2.3.3 มาตรการ มอบอานาจของนายก อบต.

2.3.4 มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ



25,000

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

2.4 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.4.1 มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.4.1 กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
2.4.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.4.3 มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2.4.4 มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง ว่าทุจริตและปฏิบัตริ าชการ
ตามอานาจหน้าที่ โดยมิชอบ”

มิติที่ 2

รวม

ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
แล้วเสร็จตาม เสร็จและอยู่
แผนฯ
ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ







การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

19 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
แล้วเสร็จตาม เสร็จและอยู่
แผนฯ
ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

3.การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มสี ่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ไม่ใช้งบประมาณ

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง”
ไม่ใช้งบประมาณ
3.1.2 โครงการให้ความรู้ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.3 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง และการรับเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการเงิน
การคลัง”
3.1.4 โครงการผลิตสื่อประสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ของ อบต.
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนการจัดทาแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
(อบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน)
3.2.2 การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
3.2.3 โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่
3.2.4 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ








ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

20,000

-

-

20,000

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการ
ยังไม่แล้ว
แล้วเสร็จตาม เสร็จและอยู่
แผนฯ
ระหว่าง
ดาเนินการ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ประชุมประชาคมหมูบ่ ้านและประชาคมตาบลเพื่อบูรณาการแผนชุมชนในการ
3.3.2
3.3.3
3.3.4

จัดทาแผน ประจาปี
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง

มิติที่ 3

รวม





การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ



12 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการแล้ว ยังไม่แล้วเสร็จ
เสร็จตามแผนฯ และอยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด

4.1.1 โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
4.1.2 โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน

4.1.3 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

4.2 การสนับสนุนให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
4.2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง
4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต
4.4.1 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
4.4.2 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
4.4.3 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

มิติที่ 4

รวม




การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

10,000

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

3,000

11 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

