แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิติ

มิติที่ ๑.
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทน
ต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหารข้าราชการ
ฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่าย
ประจาของ อปท.

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งพระ


รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

-ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์ การทุจริต
ในการ
สุจริต
ป้องกัน
การทุจริต
/
/
/

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.2การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น
1.3การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

มิติที่ 2การ 2.1 แสดงเจตจานง
บริหาร
ทางการเมืองในการ
ราชการเพื่อ ต่อต้านการทุจริต
ป้องกันกา
รทจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

โครงการส่งเสริมการดาเนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ

-2ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

สนับสนุน การดาเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-การส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
อย่างสร้างสรรค์
-กิจกรรมประกาศเจตจานง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
พระ
ทุ่งพระ ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์ การทุจริต
ในการ
สุจริต
ป้องกัน
การทุจริต
/
/
/

20,000

/

/

/

-

/

/

/

มิติ
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2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

-3โครงการ/กิจกรรม/
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
มาตรการ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา งบหน่วยงาน
สร้าง
สร้างกลไก
สร้าง
อะไรที่ไหนเมื่อไหร่)
จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
-มาตรการสร้างความโปร่งใส -การทาแบบประเมินการเลื่อนขั้น
/
/
/
ในการบริหารงานบุคคล
เงินเดือน รอบที่ 1 เดือน เมษายน
-กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้จา่ ยเงิน

-การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์

-

/

/

/

-กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล
-ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข่าวสารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง -ประชาสัมพันธ์ไปยังผูร้ ับจ้า
-ประกาศทางเว็บไซต์EGP

-

/

/

/

-กิจกรรมใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ

-

/

/

/

-ให้บริการประชาชนตามลาดับ
ก่อนหลัง

-4มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

-มาตรการจัดทาคู่มอื
ประชาชน

มิติที่ 3

3.1 จัดให้มแี ละเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ อปท.
ในทุกขั้นตอน
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

-ประกาศเจตจานงในการ
ต่อต้านการทุจริต

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
งบ
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
อะไรที่ไหนเมื่อไหร่)
หน่วยงาน
และปลูกฝัง การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์ การทุจริต
ในการ
สุจริต
ป้องกัน
การทุจริต
-เผยแพร่คมู่ อื ประชาชนทาง
/
/
/
เว็บไซต์
-เผยแพร่คมู่ อื ประชาชนในศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ
/
/
/
เจตจานงต่อต้านการทุจริตของ
ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

-มาตรการสร้างความโปร่งใส -การทาแบบประเมินการเลื่อนขั้น
ในการบริหารงานบุคคล
เงินเดือน รอบที่ 1 เดือน เมษายน

-

/

/

/

-5มิติ
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

-กิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้จา่ ยเงิน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

- ประกาศงบแสดงสถานะทาง
การเงิน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล
-เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ในเว็บไซต์
ข่าวสารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง -เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
2.3 มาตรการการใช้ -กิจกรรมการลดขั้นตอนการ -ประกาศการลดขั้นตอนการฏิบัติ
ดุลยพินจิ และใช้
ปฏิบัติงาน
งานณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
หน่วยงาน
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติ -โครงการเชิดชูเกียรติ
-กิจกรรมการคัดเลือกพนักงาน
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน พนักงานส่วนตาบลและ
ดีเด่น
การดาเนินกิจการการ พนักงานจ้าง
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบ
สร้าง
สร้างกลไก
สร้าง
หน่วยงาน จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
/
/
/

-

/

/

/

-

/

/

/

-

/

/

/

-6มิติ
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2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบทุจริต
3.1 จัดให้มแี ละ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีสว่ น
ร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ
อปท.ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

งบประมาณ
(2562)
งบหน่วยงาน

มาตรการจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
-มาตรการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
-กิจกรรมจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุ่งพระ

-จัดจัดทาประกาศ เรื่องข้อตกลงใน
การปฏิบัตรราชการ
-มีมาตรการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์
-จัดทาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า

-

-มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย

-เผยแพรข้อมูลข่าวสารที่สาคัญทาง
เว็บไซต์ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน วารสารแผ่นพับ
จดหมายข่าว

-

-

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝัง การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์ การทุจริต
ในการ
สุจริต
ป้องกัน
การทุจริต
/
/
/

/

/

/

/

/

/

-7มิติ
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

-จัดทามาตรการ จัดให้มี
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
3.2 การรับฟังความ -โครงการประชุมประชาคมใน
คิดเห็นการรับและ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้ -มาตรการแต่งตั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม คณะกรรมการจัดทา
บริหารกิจการของ แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

-ประชาชนสารถรับบริการข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่หลากหลาย
ได้แก่ เว็บไซต์ ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นต้น
-จัดประชุมประชาคมหมูบ่ ้านในการ
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน
-มาตรการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบ
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
หน่วยงาน
และปลูกฝัง การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ความซื่อสัตย์ การทุจริต
ในการ
สุจริต
ป้องกัน
การทุจริต
/
/
/

-

/

/

/

-

/

/

/

-8มิติ

มิติที่ 4
การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกลใน
การ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
หรือบริหาร
ราชการของ
อปท.
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

4.1 มีการจัดวาง
-มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูล
ระบบและรายการการ ข่าวสารที่สาคัญและ
ตรวจเงินแผ่นดิน
หลากหลาย
กาหนด

-เผยแพรข้อมูลข่าวสารที่สาคัญทาง
เว็บไซต์ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน วารสารแผ่นพับ จดหมาย
ข่าว

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบ
สร้างจิตสานึก สร้างกลไก
สร้าง
หน่วยงาน
และปลูกฝัง
การป้องกัน ประสิทธิภา
ความซื่อสัตย์
การทุจริต
พในการ
สุจริต
ป้องกัน
การทุจริต
/
/
/
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4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.3การส่งเสริม
บทบาทตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

-โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(ทีมทุ่งพระมุ่งสู่เป้าหมายไทย
แลนด์ 4.0)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

-จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน ตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่
การจัดประชุมประชาคม การ
ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านคุณธรรม
จริยธรรม ฝึกการปฏิบัติธรรม

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบ
สร้าง
สร้างกลไก
สร้าง
หน่วยงาน จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
20,000
/
/
/

40,000

/

/

/
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

-โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

-การดาเนินการเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ให้กับคณะผูบ้ ริหารและ
พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งพระสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และประชาชน
ได้นาหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางาน
ได้อย่างเหมาะสมเกิดการเรียนรู้ใน
การอยู่รว่ มกัน มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลก
ทัศน์ในการศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ๆ

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบ
สร้าง
สร้างกลไก
สร้าง
หน่วยงาน จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
10,000
/
/
/
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4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Comunity) และบูรณา
การทุกภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
(บอกผลดาเนินงานโดยย่อว่าทา
อะไร ที่ไหนเมื่อไหร่)

-มาตรการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย
-มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพรข้อมูลข่าวสารที่สาคัญทาง
เว็บไซต์ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน วารสารแผ่นพับ
จดหมายข่าว
-จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

-โครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

-จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน ตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
การจัดประชุมประชาคม การ
ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565)

งบประมาณ แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ การ
(2562)
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
งบ
สร้าง
สร้างกลไก
สร้าง
หน่วยงาน จิตสานึกและ การป้องกัน ประสิทธิภาพ
ปลูกฝังความ การทุจริต ในการป้องกัน
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
/
/
/

20,000

/

/

/

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
*******************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ได้ดาเนินการจัดทาแผนและประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองของผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน ในเดือน เมษายน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 6
เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

อร่าม เท่าธุรี
(นายอร่าม เท่าธุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ

