
งบประมาณ หมายเหตุ

เบิกจ่าย
มติิที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 1. โครงการพฒันาองคค์วามรู้ในการปฏิบติังาน 9,700           -
1.1 การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งขา้ราชการการเมือง 2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11,670         -
ฝ่ายบริหารขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาทอ้งถ่ินและ 3. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ิน 233,550       3. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ิน 233,118
ฝ่ายประจ าของอปท. ในการปฏิบติังาน ในการปฏิบติังาน

4. โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้ 14,100         4.โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้ 11,150

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัแก่ประชาชน 1. โครงการเขา้พรรษาเปล่ียนวิถีแห่งความสุข 3,000           -
ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน 2. โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 13,000         -

3. โครงการวาเลนไทน์วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ 3,000           3. โครงการวาเลนไทน์วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ 500              
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนกัแก่เด็กและ 1. กิจกรรมโตไปไม่โกง - -
เยาวชนทอ้งถ่ิน

รวม จ านวน    8      โครงการ 288,020        จ ำนวน   3  โครงกำร 244,768.00  

ยุทธศาสตร์
โครงการรายการ งบประมาณ
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะ 4 ปี ประจ าปี 2564 คร้ังที ่1
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 ที่ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี 2564



งบประมาณ หมายเหตุ

เบิกจ่าย
มติิที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและต่อตา้น - 1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและต่อตา้น - ไม่ใชง้บประมาณ
ของผูบ้ริหาร การทุจริตคอร์รัปชัน่ การทุจริตคอร์รัปชัน่

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 1. โครงการจดัเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 20,000         1. โครงการจดัเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 1,225 -
2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกอบต, ปลดัอบต. - 2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกอบต, ปลดัอบต. - ไม่ใชง้บประมาณ
3. กิจกรรมพฒันาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความโปร่งใส - 3. กิจกรรมพฒันาเล่ือนขั้นเงินเดือนดว้ยความโปร่งใส - ไม่ใชง้บประมาณ
4. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง - 4. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง - ไม่ใชง้บประมาณ
ของอบต. ของอบต.
5. มาตรการให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม - 5. มาตรการให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม - ไม่ใชง้บประมาณ
6. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตน - 6. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ - ไม่ใชง้บประมาณ

กบัผลประโยชน์ส่วนรวม ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง - 7. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง - ไม่ใชง้บประมาณ

2.3 มาตรการใชดุ้ลพินิจและการใชอ้  านาจหนา้ท่ีให้ 1. กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชน 1. กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ - ไม่ใชง้บประมาณ
เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ประชาชน
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน 1. โครงการยกยอ่งพอ่แม่ดีเด่น
กิจการการประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 2. กิจกรรมยกยอ่งผูมี้คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน

2.5 มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบหรือรับแจง้ 1. มาตรการจดัท าประมวลจริยธรรมขา้ราชการ 1. มาตรการจดัท าประมวลจริยธรรมขา้ราชการ - ไม่ใชง้บประมาณ
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 2. การท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 2. การท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ - ไม่ใชง้บประมาณ

3. มาตรการและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ 3. มาตรการและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการ - ไม่ใชง้บประมาณ
ขอ้ร้องเรียนการทุจริต ขอ้ร้องเรียนการทุจริต

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตระยะ 4 ปี ประจ าปี 2564 คร้ังที่ 1
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ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี 2564 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 ที่ด าเนินการ

รายการ งบประมาณ โครงการ



รวม จ านวน    13      โครงการ -                จ ำนวน   12  โครงกำร

งบประมาณ หมายเหตุ

เบิกจ่าย
มติิที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมส่ีวนร่วม 1. กจิกรรมจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารทางราชการ - 1. กิจกรรมจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารทางราชการ - ไม่ใชง้บประมาณ

ของภำคประชำชน 2. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลงั - 2. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลงั - ไม่ใชง้บประมาณ
3.1 จดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทาง และทรัพยสิ์นของทางราชการ และทรัพยสิ์นของทางราชการ
ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดมี้
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ี
ของอปท.ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการร้องเรียนร้องทุกขข์อง 1. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนยบ์ริการร่วม - 1. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนยบ์ริการร่วม - ไม่ใชง้บประมาณ
ประชาชน 2. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนยช่์วยเหลือประชาชน - 2. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนยช่์วยเหลือประชาชน - ไม่ใชง้บประมาณ

3. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนยด์  ารงธรรมอบต. - 3. กิจกรรมการด าเนินงานของศูนยด์  ารงธรรมอบต. - ไม่ใชง้บประมาณ
4. กิจกรรมการด าเนินการของศูนยย์ติุธรรมชุมชน - 4. กิจกรรมการด าเนินการของศูนยย์ติุธรรมชุมชน - ไม่ใชง้บประมาณ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ 1. มาตรการแต่งตั้งตวัแทนประชาชนเขา้ร่วมเป็นตวัแทน - -
ของอปท. คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง

รวม จ านวน    7  โครงการ - จ ำนวน  6  โครงกำร -
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งบประมาณ
ยุทธศาสตร์

โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี 2564 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 ที่ด าเนินการ

รายการ โครงการ

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตระยะ 4 ปี ประจ าปี 2564 คร้ังที่ 1



งบประมาณ หมายเหตุ

เบิกจ่าย
มติิที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ 1. กิจกรรมจดัท าและรายงานจดัท าระบบการควบคุม - 1. กิจกรรมจดัท าและรายงานจดัท าระบบการควบคุม - ไม่ใชง้บประมาณ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ภายในให้ผูก้  ากบัดูแล ภายในให้ผูก้  ากบัดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด

4.2 การสนบัสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 1. กิจกรรมรายงานผลการใชจ่้ายเงินให้ประชาชนทราบ - 1. กิจกรรมรายงานผลการใชจ่้ายเงินให้ประชาชนทราบ - ไม่ใชง้บประมาณ
ตรวจสอบการปฏิบติัหรือการบริหารราชการตาม 2. มาตรการแต่งตั้งตวัแทนประชาชนเขา้ร่วมเป็น -
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง

รวม จ านวน   3  โครงการ - จ ำนวน  2  โครงกำร -

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตระยะ 4 ปี ประจ าปี 256 4  คร้ังที่ 1
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ยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ปี 2564 โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 ที่ด าเนินการ

รายการ งบประมาณ โครงการ














