รายงานผลการดาเนินงานป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยด้วน
อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพ ฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์

1.การสร้างสังคมที่ 1.1 การสร้าง
ไม่ทนต่อการทุจริต จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน
รวม

ผลการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2. มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
50,000
-

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร
และความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาคนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมใน
การปลูกหญ้าแฝกภายในตาบล
4. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรกรรมปลอด
สารเคมี
1. โครงการอบรมเยาวชนรักถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

10,000

6 โครงการ , 1 มาตรการ

210,000

50,000
20,000
50,000
30,000

หมายเหตุ

เครื่องหมาย –
คือโครงการ
กิจกรรม/
มาตรการ ที่ไม่
ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

2.1แสดงเจตจานง 1. กิจกรรม เจตจานงทางการเมืองในการ
ทางการเมืองใน
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การปกครอง
การต่อต้านการ
ส่วนท้องถิ่น
ทุจริตของผู้บริหาร

-

เครื่องหมาย –
คือ โครงการ /
กิจกรรม/
มาตรการที่ไม่
ใช้งบประมาณ

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ

-

1. กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กิจกรรม การสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.3 มาตรการการ 1. กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใช้ดุลยพินิจและ
2. กิจกรรม การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
การใช้อานาจ
ปฏิบัติราชการ
หน้าที่ให้เป็นไป
3. มาตรการ การออกคาสั่งมอบหมายของนายก
ตามหลักการ
องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดและหัวหน้าส่วน
บริหารกิจการ
ราชการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชู
1. กิจกรรม การยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล
เกียรติแก่
หน่วยงานดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
หน่วยงาน/บุคคล กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 มาตรการ
1. กิจกรรม การให้ความร่วมมือกับหน่วย
จัดการในกรณีได้ ตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
ทราบหรือรับแจ้ง ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
หรือตรวจสอบพบ องค์การบริหารส่วนตาบล
การทุจริต
2. มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
3. มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน
รวม
8 กิจกรรม , 3 มาตรการ

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการในช่องทาง
ที่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. มาตรการ การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
และหลากหลาย
3. โครงการ จัดทาสื่อและวารสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการ
ส่วนตาบล

-

เครื่องหมาย –
คือ โครงการ /
กิจกรรม/
มาตรการที่ไม่
ใช้งบประมาณ

รวม

1. มาตรการ การกาหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน
2. มาตรการ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการ อบต. ออกหน่วยเคลื่อนที่
1. มาตรการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
หมู่บ้านและระดับตาบล
3. มาตรการ การแต่งตั้งตัวแทนประชาชน เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3 โครงการ , 1 กิจกรรม , 5 มาตรการ

100,000

10,000
20,000
130,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

4. การสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการ
ได้
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

1. กิจกรรม การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี
2. กิจกรรม การจัดทารายงานการควบคุม
ภายใน
3. กิจกรรม การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน

-

เครื่องหมาย –
คือ โครงการ /
กิจกรรม/
มาตรการที่ไม่
ใช้งบประมาณ

1. กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

-

1. กิจกรรม การส่งเสริมให้สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

-

1. กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีการ
พบเห็นการทุจริต

-

รวม

6 กิจกรรม

-

-

