
                                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย อ ำเภอเต่ำงอย  จังหวัดสกลนคร 
ที่  สน 77701  / 139          วันที่  ๘   เมษำยน  ๒๕๖5 
เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 
 

 เรื่องเดิม 

  ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย ได้จัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖5  พร้อมกับได้มอบหมำยให้ส่วนต่ำง ๆ ในสังกัดรับไปด ำเนินกำร และบัดนี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕65 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนฯ ส ำหรับกรอบแผนกำรด ำเนินงำน  ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำปี  
พ.ศ. ๒๕65    ดังนี ้
 
 ยุทธศาสตร์ 1 :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 มาตรการ  การสร้างจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๑.๑ .รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม ตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทั้งเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและควำมโปร่งใส 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่ อบต. ตำมโครงกำรธรรมสัญจร และได้ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประชำชนทรำบ 
 ๑.๒ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรประชุม ฝึกอบรม/รับฟังกำรบรรยำยธรรมทั้งภำยในภำยนอกส ำนักงำน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด ำเนินกำรอบรมคุณธธรรมและจริยธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้น ำ อบต. ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพแก่ผู้บริหำร สมำชิก อบต. และพนักงำนจ้ำง  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕63 
 ๑.๓ ถวำยสัตย์ ๕ ธันวำ ข้ำรำชกำรที่ดีของแผ่นดิน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหำร สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนท้องถิ่น และพนักงำนจ้ำงได้เข้ำร่วมพิธีในวันที่ 
๕  ธันวำคม ๒๕62 
 ๑.๔ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงำนส่วนท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด ำเนินกำรยกย่องและเชิดชูพนักงำนส่วนท้องถิ่นท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีเป็นประจ ำทุกเดือนในที่
ประชุมพนักงำนประจ ำเดือน 
 ๑.๕ กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรท้องถิ่นในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ เช่นกำรป้องกันกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ด้ำน
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนกำรท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี กำรเป็นประธำน/ที่ปรึกษำ/คณะท ำงำน กำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกทุภำคส่วนเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 
  ผลการด าเนินงาน 
 ๑.ได้ด ำเนินกำรเปิดตู้ ปณ. เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 ๒. ด ำเนินกำรเปิดตู้รับฟังควำมคิดเห็นภำยในหมู่บ้ำนทั้ง 7 หมู่บ้ำน 
 ๓. มีเว๊บไซค์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆได้ 
 

มำตรกำร หน่วยงำนมีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับมำตรฐำนควำมโปร่งใส 
 ๒.๑ มีกำรจัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสครบทุกด้ำน  
 ผลการด าเนินงาน 
 มีกำรจัดท ำมำตรฐำนคณุธรรมจรยิธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มำตรกำรกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
 ๑.๑ กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ผลการด าเนินงาน 
 มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.  พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้เกี่บวกับข้อมูล
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๑.๒ กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว๊บไซค์ อบต. 
 ผลการด าเนินงาน 
 มีกำรประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว๊บไซค์ อบต. และส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน่จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ๑.๓ กำรเก็บสถิติและสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 ผลการด าเนินงาน 
 มีกำรเก็บสถิติและสรุปสรุปผลกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้บริหำรทรำบเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
 มำตรกำรที๒่.กำรมีระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน 
 ผลการด าเนินงาน 
 มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยในในทุกหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย โดยรำยงำนผล
กำรควบคุมให้ อ ำเภอ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และ กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นทรำบ 
 มาตรการ การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 ๑.๑ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรสร้ำงมำตรฐำนควำม
โปร่งใส  เช่นกฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรให้เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กำรสร้ำง
มำตรฐำนควำมโปร่งใส  เช่นกฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีกำรปฏิบัติข้อมูลข่ำวสำรพนักงำน อบต. เต่ำงอยทรำบ 
 ๑.๒ กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน/ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  
 
 
 



๓ 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มำขอรับบริกำรกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 ยุทธศาสตร์  ๓  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 มาตรการกำรลดกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 ๑.๑ จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนแผนงำน งบประมำณและ บุคลำกร 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 มาตรการการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดการทุจริต 
 ๑.๑ จัดอบรมเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
 มาตรการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
 ๑.๑ จัดท ำรำยงำนผลควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กับ
มำตรฐำนควำมโปร่งใส 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้มีกำรรำยงำนผลควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้ผู้บริหำรทรำบ 
 ยุทธศาสตร์  ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

         ๑.๑.๔ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด ำเนินกำรส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมในด้ำน ๒ ด้ำนคือด้ำนทรัพยำกรบุคคลและด้ำนกำรเงิน 
 ปัจจัยสนับสนุนให้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าฤทธิ์ผล 
  ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯมีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำรเนินกำร
ประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
  ๑)  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองฯ ของหน่วยงำน จึงถือเป็นนโยบำยส ำคัญ ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่จึงให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน 
  ๒) กำรที่มีหนว่ยตรวจสอบภำยในเป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  ๓)   มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ 
อบต.เต่ำงอย  
  ๔)  มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง Web site และ Intranet ของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กำรส่งข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรประชุม อบรมสัมมำนำที่เกี่ยวข้องกับ 
๑.๑.๑  ด้ำนกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
๑.๑.๒ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
๑.๑.๓ ด้ำนกำรเงิน 



๔ 
๓.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  อบต.เต่ำงอย เป็นหน่วยงำนขนำดเล็ก มีบุคลำกรจ ำกัด ไม่สำมำรถจัดตั้งศูนย์และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติภำรกิจของศูนย์โดยเฉพำะ ในกำรปฏิบัติงำนต้องใช้กำรท ำงำนในรูปคณะท ำงำนและประสำนกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจประจ ำ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในเชิงรุกได้ 
๔.  ข้อเสนอแนะ 
  ๑)  พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 
  ๒)  พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยน ำผลกำรประเมินมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
  ๓)  เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

                                                                           
                  (นำยเชิดชัย   ไกยะษำ)  
                              นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 

- ทรำบ 

 
      (นำยเรืองทรัพย ์ งอยจันทร์ศร)ี 

           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 1 10,000.00 0.00

2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

3 โครงการวางแผนและจัดทำผังชุมชน 3 100,000.00 0.00

4 โครงการจัดทำแผนชุมชน 3 5,000.00 0.00

5
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุ

และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
2 0.00 0.00

6
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและคณะกรรมการติดตามประเมิยนผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
3 0.00 0.00

7 มาตราการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

8 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 2 0.00 0.00

9 กิจกรรมโตไปไม่โกง 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10 กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) 3 0.00 0.00

11 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟัง) 1 10,000.00 0.00

12 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 0.00 0.00

13 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 1 20,000.00 0.00

14 กิจกรรมจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

15 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย 3 0.00 0.00

16 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 1 80,000.00 0.00

17 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 20,000.00 0.00

18 กิจกรรมประชุมสภาองค์การส่วนตำบลเต่างอย 2 0.00 0.00

19 กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานผลการตรวจควบคุมภายใน 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

20
มาตราการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระที่ได้ดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
3 0.00 0.00

21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 80,000.00 20,000.00

22 โครงการปลูกป่าชุมชนในที่สาธารณะและป่าชุมชน 1 20,000.00 0.00

23 กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2 0.00 0.00

24 กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการ 3 0.00 0.00

25 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 3 0.00 0.00

26
มาตราการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลดขั้นตอนและระยะ

เวลาในการปฎิบัติราชการ
3 0.00 0.00

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1 15,000.00 0.00

28 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเต่างอย 1 150,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

29
มาตราการคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
3 0.00 0.00

30 โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้นำ 1 10,000.00 0.00

31
โครงการมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ(ฝึกอบรมสัมนาและพัฒนาประส

ิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
1 30,000.00 0.00

32
โครงการมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ(ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ

่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน 3 วัน)
1 50,000.00 0.00

33
กิจกรรมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยหลากหลายช่องท

าง
4 0.00 0.00

34 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000.00 0.00

35 มาตราการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 4 0.00 0.00

36 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 0.00 0.00



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา 1. การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรช้า ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัทำกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 36 โครงการ

 รอการรายงาน 16 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.23

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 54.17

** ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายเชิดชัย ไกยะษา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต



มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


