บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด โทร 0 4591 5866
ที่ ศก 77601/วันที่ 9 ตุลำคม 2563
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ 2563
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด
เรื่องเดิม
ตำมที่องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลอีปำด ได้ ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจ ริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด โดยให้
แต่ละหน่วยงำนศึกษำรำยละเอียดและปฏิบั ติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตดังกล่ำว เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ
ข้อเท็จจริง
ปั จ จุ บั น แต่ ล ะหน่ ว ยงำนในสั งกั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลอี ป ำด ได้ ด ำเนิ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำม
แผนปฏิบัติ กำรป้ องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ส ำหรับ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้ น
เรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหนังสือฉบับนี้
ข้อพิจารณา
เพื่อให้กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 สู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรนำเรียนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำดต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(ลงชื่อ).............................................ผู้รำยงำน
(นำงสำวคัคนำนต์ สมนึก)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัด
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นำยดำรงศักดิ์ มุขขันธ์)
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.อีปำด
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นำงสำวธัญรัศม์ พัชระพรพัฒน์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
........................................................................................................................................................................ ......
(ลงชื่อ)
(นำยอดิศักดิ์ จันทรัตน์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. บทนา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด ได้จัดทำได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –2560)
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีวินัยโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล”เพื่อให้ทุกหน่วยงำนภำยในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด ใช้เป็นกรอบและแนวทำง
ในกำรดำเนิ นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งเป็นกำรสร้ำงระบบรำชกำรที่มีควำมโปร่งใส
จัดระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมคุ้มค่ำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ปรับ ปรุงระบบกำรปฏิบั ติงำนให้ เกิดควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและสนับสนุนภำคประชำชนให้ มีส่ วนร่วมในกำร
รณรงค์และปลูกจิตสำนึกนึกค่ำนิยมของสังคมให้ประชำชนร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และมิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำดสำมำรถดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ได้ครบถ้วนทุกโครงกำร/กิจกรรม โดยเฉพำะในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 แต่ยังคงพบว่ำมีข้อสังเกตในกำร
ดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้
1) กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด ยังคงมุ่งเน้นกำร
วัดผลเชิงปริมำณ แต่ไม่ได้มีกำรวัดผลเชิงคุณ ภำพจำกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจำกผู้รับผิดชอบยังขำดควำมเข้ำใจในเรื่อง
ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรฯ
2) กำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนภำยในทำให้กิจกรรมที่
จัดขึ้นนั้นเป็นลักษณะของกำรต่ำงคนต่ำงทำ
3) ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรฯ ยังไม่มีกำรเปิดโอกำสให้ภ ำคประชำสังคม (ภำคเอกชน ประชำชน และ
เครือข่ำยต่ำงๆ ได้มีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนป้องกันกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำดโดยเฉพำะ
กำรเข้ำมำตรวจสอบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรำชกำรที่มีผลกระทบต่อประชำชนหรือตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
ต่ำงๆ
3.ปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ
ในกำรดำเนิ น โครงกำร/กิจ กรรมต่ ำงๆ ตำมแผนปฏิ บั ติกำรฯ มีปั จจัย ในกำรสนั บ สนุ น และผลั ก ดัน ให้ กำร
ดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จ ดังนี้
1) กำรที่มีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยสภำตำบล เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2) มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลอีปำด และศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
3) มี ก ำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำวสำรและกำรรั บ เรื่อ งร้อ งเรีย นทำง Web site และ Facebook เสี ย งตำมสำย
กำรประชำสัมพันธ์รถเคลื่อนที่

4) ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมสำคัญและกำชับหน่วยงำนในสังกัดให้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำร
ทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ทำให้กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
4. ข้อดีและข้อเสียในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ข้อดี
๑) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ช่วยกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเกิดควำมตระหนักในกำรทำงำนที่เป็นไปตำมระเบียบ ขั้นตอน กฎหมำย และเกิดกำรติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ
2) เกิดกำรพัฒ นำสมรรถนะในกำรทำงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน และบุ คลำกรมีควำมละเอียด
รอบคอบในกำรทำงำน
3) ประชำชนเกิดควำมมั่นใจในกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำดมำกขึ้น ลดจำนวนกำร
ร้องเรียนเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำด
4) เป็นกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติงำนโดยสุจริตและยึดหลัก
ธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำนเสริมสร้ำงและป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) เป็ น กำรส่ งเสริมให้ มีกำรน ำหลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงมำใช้ในกำรปฏิ บัติงำนและกำร
ดำรงชีวิตของบุคลำกรในหน่วยงำนเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ
6) เป็ น กำรป้ องกัน บุ ค ลำกรของหน่วยงำนรำชกำรมิให้ กระทำผิ ดซึ่งทำให้ เกิดผลในทำงปฏิบั ติที่ ดี
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง
7) เจ้ำหน้ำที่ของหน่ วยงำนได้ปฏิบัติห น้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชนมีคุณ ธรรมจริยธรรม
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีหลักธรรมำภิบำล
ข้อเสีย
1) กำรจัดทำกิจกรรมหรือแผนงำนบำงอย่ำงเป็นกำรเพิ่มภำระจำกกำรปฏิบัติงำนประจำและบุคลำกร
ของหน่วยงำนไม่ได้ให้ควำมสนใจและไม่เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำตัวชี้วัด
2) ประชำชนยังขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรมควำมมีจริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังคงขำดกำรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล
5.ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ
1) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำดมีกำรตรวจสอบปัญหำกำรทุจริตโดยฝ่ำยสภำเทศบำลนั้นอำจได้ผล
ในบำงโครงกำร แต่ เนื่ อ งจำกฝ่ ำ ยสภำฯมี ข้ อ จ ำกั ด เรื่ อ งควำมรู้ ค วำมสำมำรถเนื่ อ งจำกสมำชิ ก สภำยั ง มี ค วำมรู้
ไม่หลำกหลำยและขำดควำมชำนำญเฉพำะด้ำน ทำให้อำจมีกำรตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน
2) กำรที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รับผิดชอบงำนโดยตรงทำให้กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน
มีกำรตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่ำจะมีกำรกำหนดให้ มีผู้ รับผิ ดชอบกำรตรวจสอบภำยในแต่เป็นกำรกำหนดในเชิ ง
สัญลักษณ์มำกกว่ำที่จะมีกำรดำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องรับ ผิดชอบงำนหลัก
ของตนเองก่อน อำจทำให้ไม่มีเวลำดำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ
3) ปัญหำเรื่องผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่ำบำงกรณีไม่มีมูลควำมจริง หรือบำงกรณีเป็นกำรกลั่ นแกล้ง
บุคคลอื่น หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรืออคติส่วนตัว ทำให้เสียเวลำในกำรตรวจสอบ และกระทบต่อขวัญและ
กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่

6. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
1) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็น
รูปธรรมมำกขึ้น
2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยนำผลกำรประเมินมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3) เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล
4) ให้ มี ห น่ ว ยตรวจสอบภำยใน โดยมี ต ำแหน่ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจสอบภำยในเพื่ อ กำรตรวจสอบอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
5) ควรกำหนดกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำนและมีควำมเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันทุกปีงบประมำณ
6) ควรกำหนดตัวชี้วัดกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐเพื่อให้ทรำบ
ว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด
7) ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและพฤติมิ
ชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลอีปำดที่ถูกต้องให้ ประชำชนทรำบและเป็นไปอย่ำงทั่วถึง โดยมีช่องทำงในกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนทั้งกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะและประชำชนโดยรวม เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสำร สิ่งพิมพ์ และ
อื่นๆ
8) เปิดช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและรับแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอรัปชั่นจำกประชำชนอย่ำงสม่ำเสมอ
ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนกำรดำเนินงำนและกำรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสมโดยอำจจะใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดช่องทำงที่
ให้ประชำชนและผู้รับบริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรจัด
ตู้รับข้อคิดเห็น กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นจัดตู้รับแจ้งเบำะแสกำรทุจริตเป็นต้น
9) จัดระบบกำรตรวจสอบเกี่ย วกับกำรทุจริตที่ได้รับจำกประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลต่ำงๆ ไป
ประกอบกำรปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบและกำหนดระยะเวลำดำเนินกำรให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตรวจสอบ โดยควร
มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรับเรื่อง วิเครำะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้ อเท็จจริง โดยเฉพำะกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนรำชกำรที่มีผลกระทบต่อประชำชนหรือตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยต่ำง ๆ

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำร อบต.ยิ้ม

2

โครงกำร อบต.อีปำด เต็ม
ใจให้บริกำรประชำชน
โครงกำร อบต.อีปำดร่วม
ใจลดกำรใช้พลังงำน
มำตรกำรจัดทำคู่มือกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

3
4

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ
ตลอด
ปีงบประมำณ
ตลอด
ปีงบประมำณ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)

อบต.อีปำด

-

อบต.อีปำด

-

อบต.อีปำด

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
40
ดำเนินกำร
แล้ว
40
ดำเนินกำร
แล้ว
20
ดำเนินกำร
แล้ว
30
ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
6 – 14 ส.ค.
2563

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ถนนภำยใน
ภำยในเขตตำบลอีปำด
หมู่บ้ำน หมู่ที่
1-5
โครงกำรมองไปไร้ขยะ
18 – 20 ก.ย.
เขตชุมชน
2563
ต.อีปำด
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ
21 ส.ค.2563
เขตชุมชน
เสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป
ต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)
15,000

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
250
ดำเนินกำร
แล้ว

20,000

300

25,000

50

ดำเนินกำร
แล้ว
ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมประกำศเจตจำนงต่อต้ำน
กำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัน/เดือน/ปีที่ สถานที่ดาเนิน งบประมาณ จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
จัดกิจกรรม/
กิจกรรม/
(บาท)
กิจกรรม/โครงการ
โครงการ
โครงการ
(คน)
ตลอด
อบต.อีปำด
ประชำชนตำบล ดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
อีปำด
แล้ว

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
ลาดับ
ที่
1
2
3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีที่ สถานที่ดาเนิน งบประมาณ จานวนผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม/
กิจกรรม/
(บาท)
กิจกรรม/โครงการ
โครงการ
โครงการ
(คน)
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน
ตลอด
อบต.อีปำด
ประชำชนตำบล
กำรจัดซื้อ – จัดจ้ำง
ปีงบประมำณ
อีปำด
โครงกำรประเมินองค์กร
ก.ย.2563
อบต.อีปำด
ประชำชนตำบล
อีปำด
กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ตลอด
อบต.อีปำด
ประชำชนตำบล
และกำรบริกำรประชำชนเพื่อให้
ปีงบประมำณ
อีปำด
เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อ
ตลอด
อบต.อีปำด
ประชำชนตำบล
รำชกำร
ปีงบประมำณ
อีปำด

หมายเหตุ
ดำเนินกำร
แล้ว
ดำเนินกำร
แล้ว
ดำเนินกำร
แล้ว
ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อำนำจหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรลดขั้นตอนกำร
ให้บริกำรประชำชน

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)
-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
ประชำชนตำบล ดำเนินกำร
อีปำด
แล้ว

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.5 มำตรกำรจัดกำร ในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปีที่ สถานที่ดาเนิน
จัดกิจกรรม/
กิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
กิจกรรมกำรจัดทำข้อตกลง ก.ย.2562 และ อบต.อีปำด
กำรปฏิบัติรำชกำรของ
มี.ค.2563
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
อีปำด
มำตรกำร “แต่งตั้ง
ตลอด
อบต.อีปำด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ปีงบประมำณ
ร้องเรียน”

งบประมาณ
(บาท)
-

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
พนักงำน
ดำเนินกำร
อบต.อีปำด
แล้ว
ทุกคน
ประชำชนตำบล
อีปำด

ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบล
อีปำดให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น”
มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรทีส่ ำคัญและหลำกหลำย”
มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

2
3

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)

ตลอด
ปีงบประมำณ
ตลอด
ปีงบประมำณ

อบต.อีปำด

-

อบต.อีปำด

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
ประชำชนตำบล ดำเนินกำร
อีปำด
แล้ว

ประชำชนตำบล
อีปำด
ประชำชนตำบล
อีปำด

ดำเนินกำร
แล้ว
ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรจัดทำ เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำน และ
กำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)
-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
ประชำชนตำบล ดำเนินกำร
อีปำด
แล้ว

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมประชุมประชำคม
หมู่บ้ำนและประชำคม
ตำบล ประจำปี
มำตรกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอี
ปำด

2

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)

ตลอด
ปีงบประมำณ

อบต.อีปำด

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
ประชำชนตำบล ดำเนินกำร
อีปำด
แล้ว
ประชำชนตำบล
อีปำด

ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

มำตรกำรจัดทำรำยงำน
กำรควบคุมภำยใน
กิจกรรมติดตำมประเมินผล
ควบคุมภำยใน

2

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)

อบต.อีปำด

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
พนักงำน
ดำเนินกำร
อบต.อีปำด ทุกคน
แล้ว
พนักงำน
ดำเนินกำร
อบต.อีปำด ทุกคน
แล้ว

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำร ตำมช่องทำงที่
สำมำรถดำเนินกำรได้
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

กิจกรรมกำรรำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชน
ได้รับทรำบ

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)
-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
เจ้ำหน้ำที่และ
ดำเนินกำร
ประชำชนตำบล
แล้ว
อีปำด

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงกำรอบรมทัศนศึกษำดู
งำนเพือ่ เพิ่มพูนวิสยั ทัศน์
และประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ
พนักงำนส่วนตำบล และ
พนักงำนจ้ำง
กิจกรรมส่งเสริมสมำชิก
สภำท้องถิ่นให้มีบทบำทใน
กำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร

2

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ก.พ.2563

ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน งบประมาณ
กิจกรรม/
(บาท)
โครงการ
อบต.อีปำดและ 200,000
ศึกษำดูงำน
นอกสถำนที่

อบต.อีปำด

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
42
ดำเนินกำร
แล้ว

10

ดำเนินกำร
แล้ว

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

มำตรกำรเฝ้ำระวังกำร
คอร์รัปชันโดยภำค
ประชำชน
กิจกรรมกำรติดป้ำย
ประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็น
กำรทุจริต

2

วัน/เดือน/ปีที่
จัดกิจกรรม/
โครงการ
ตลอด
ปีงบประมำณ

สถานที่ดาเนิน
กิจกรรม/
โครงการ
อบต.อีปำด

งบประมาณ
(บาท)

ตลอด
ปีงบประมำณ

อบต.อีปำด

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม หมายเหตุ
กิจกรรม/โครงการ
(คน)
ประชำชนตำบล ดำเนินกำร
อีปำด
แล้ว
ประชำชนตำบล
อีปำด

ดำเนินกำร
แล้ว

