แบบรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท
องค์การบริหารส่วนตาบลตาชี
( / )ผลงานปี งบประมาณ พ.ศ.2564

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

( / )รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

( )รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

แนวทาวตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
สร้างจิตสานึก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝังความ ลการป้องกัน ประสิทธิภาพ
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต

เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. กิจกรรมรณรงค์ต้าน
การทุจริต
- ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต
- ร่วมกิจกรรมวัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. กิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ อบต.

กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ประชาชนมีจิตสานึก
และร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริต

-

-

-

/

-

-

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรได้รับความรู้
และนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ฝนการ
ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิต

-

20,000.-

-

-

/

-

-

20,000.-

-

รวม

หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

แนวทาวตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
สร้างจิตสานึก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝังความ ลการป้องกัน ประสิทธิภาพ
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต

บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
1. กิจกรรมจัดทาตู้รับ
เรื่องราวร้องทุกข์
และเว็ปไซต์แจ้งเหตุ
ทุจริต

ช่องทางรับ
แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ประชาชนสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้อย่างสะดวก

-

-

-

-

/

/

2. กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ผู้เข้าใช้
บริการ

เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
หรือระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆได้สะดวก

-

-

-

-

/

/

3. กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ราคา
กลาง ทางประกาศเว็ป
ไซต์
- ประกาศเผยแพร่
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมที่
เผยแพร่
ข้อมูล

จัดทาระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เพมาะสม

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลและแนวทางใน
การบริหารงานที่โปร่งใส่

-

-

-

-

-



หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

4. กิจกรรมแต่งตั้ง
กิจกรรมที่
ตัวแทนภาคประชาชน
แต่งตั้ง
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตัวแทนภาค
ในการดาเนินงานต่างๆ
ประชาชน
ในองค์การบริหารส่วน เข้าร่วมเป็น
ตาบล
กรรมการ
- แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมตรวจรับพัสดุ
- แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผน
ท้องถิ่น
-แต่งตั้งประชาชนเป็น
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
5. กิจกรรมจัดทา
กิจกรรมที่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่
และเผยแพร่ให้
ข้อมูล
ประชาชนทราบ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

แนวทาวตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
สร้างจิตสานึก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝังความ ลการป้องกัน ประสิทธิภาพ
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
ในการ
ป้องกันการ
ทุจริต

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริต

-

-

-

-

/

/

จัดทาระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม

ประชาชนได้รับทราบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วน

-

-

-

-

/

/

หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม/
โครงการ

6. กิจกรรมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด

ภารกิจที่
จะต้อง
รายงานผล
การควบคุม
ภายใน

เป้าหมาย

จัดทาระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
ถ่วงดุลให้เหมาะสม

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
และไปตามระเบียบ

รวม
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
1. โครงการส่งเสริม
จานวน
ส่งเสริมให้บุคลากร
มาตรฐานประมวล
คุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรใน ในสังกัดได้ตระหนัก
จริยธรรมได้รับการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
สังกัดที่เข้า
ถึงคุณธรรม
พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อให้
อบต. พนังงานส่วน
ร่วมโครงการ
จริยธรรมในการ
มีประสิทธิภาพในการ
ตาบล พนังจ้างตาบล
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ตาชี
รวม

งบประมาณ (ถ้ามี)
งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

-

-

-

-

-

-

-

30,000.-

28,510.-

-

30,000.-

28,510.-

แนวทาวตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกัน หมายเหตุ
และปราบปรามทุจริต
สร้างจิตสานึก
สร้างกลไก
สร้าง
และปลูกฝังความ ลการป้องกัน ประสิทธิภาพใน
ซื่อสัตย์สุจริต
การทุจริต
การป้องกันการ
ทุจริต

-

/

/

/

-

-

