ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
***************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม ได้จัดทำและประกาศใช้ แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตามหลักธรรมมาภิบาล รวมถึงให้ประชานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากตมได้ จึงประกาศผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

(นายวิสิทธิ์ จันทะสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม

บัญชีแนบท้าย
รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ปี 2562
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

สถานะ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งผ่ายการเมืองฝ่าย
ประจำ

1.1.1.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง อบต.
ปากตม

30,000

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและสร้าง
ความตระหนักของ
ภาคธุรกิจและ
ประชาชน

1.2.1 โครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
1.2.2 โครงการปลูก
ป่าเทิดพระเกียรติฯ/
ปลูกป่าชุมชน
1.2.3โครงการส่งเสริม
การนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่
การพัฒนาท้องถิ่น

20,000

1.3.1 โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
1.3.2 โครงการเข้า
ค่ายลูกเสือ
1.3.3 โครงการ
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

80,000



20,000



20,000



1.3 การปลูก
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ





30,000




50,000

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

ปี 2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.1.1 กิจกรรม
ประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1 สร้างความโปร่ง
ในในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม
(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วน
ราชการ
(3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน”

สถานะ

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว
0



0



0



0



อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

ปี 2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.3 การใช้ดุลยพินิจ
ของพินิจของฝ่าย
บริหาร/เจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.3.1 จัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอนระยะเวลา
ดำเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ
ที่ทำการและในระบบ
สารสนเทศของ อบต.
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติ 2.4.1 ยกย่องเชิดชู
แก่หน่วยงานหรือ
เกียรติที่ให้ความ
บุคคล
ช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณะของท้องถิ่น
(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูม้ ีจิต
สาธารณะ
(2) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชน
ผู้ปฎิบัตติ ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการใน
2.5.1 ดำเนินการให้มี
กรณีได้ทราบรับแจ้ง ข้อตกลงระหว่าง
หรือพบการทุจริต
บุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) มาตรการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ
(2) กิจกรรมการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ปากตม

สถานะ

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว

0



0



0



0



0



อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

ปี 2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การส่งเสริม 3.1 การให้ความรู้
การมีบทบาท และเผยแพร่ข้อมูล
และการมี
ข่าวสาร
ส่วนร่วมของ
ภาค
ประชาชน

3.2 กระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นและ
การรับเรื่องร้องเรียน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.1.1 จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ
(1) กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้งข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ปากตม
(2) กิจกรรมการจัดทำ
วารสารประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของ
อบต.ปากตม
3.2.1 มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ปากตม
(1) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากตม
(2) มาตรการมีช่องทาง
ให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก

สถานะ

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว

0



0



0



0



อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

ปี 2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.3 การสร้างกลไก
และช่องทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.3.1 ดำเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากตม
3.3.1 โครงการจัดเวที
ประชาคม เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
จัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลปากตม
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตำบล
3.3.2 โครงการออก
หน่วยบริการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน

สถานะ

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว

30,000



30,000



อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

ปี 2562
มิติ
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

สถานะ

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว

4.1 การพัฒนากลไก 4.1.1 มีการจัดและ
การตรวจสอบภายใน รายงานการจัดทำ
องค์กร
ระบบควบคุมภายในให้
ผู้กำกับดูแล
(1) กิจกรรมการจัดทำ
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี
ประจำปี
4.1.2 มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดำเนินการ
ให้มีการจัดแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ ง และ
รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัตติ ามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กำกับดูแล
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลควบคุม
ภายใน

0



0



4.2 การสนับสนุน
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ

0



4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับดูแล
การบริหารบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่ง
ตั่ง โอนย้าย ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง
-

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

ปี 2562
มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.3.1 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตาม
กระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องได้
กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
(1) กิจกรรมการ
ส่งเสริมความรู้กับ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ดำเนินเฝ้าระวังการ
ทุจริต
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน
4.4.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
(1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

สถานะ

งบประมาณ ดำเนินการ
(บาท)
แล้ว
0



0



0



อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

ไม่สามารถ
ดำเนินการ
ได้

หมาย
เหตุ

