แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑) การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสานึกและ 1) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ที่ไม่ทนต่อการ
ความตระหนักแก่
สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ทุจริต
บุคลากรทั้งข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
เมือง ฝ่ายบริหาร
พนักงานจ้าง อบต.บ้านเกาะ
สภาท้องถิ่น และฝ่าย 2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ประจาขององค์กร
ส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลัก
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ธรรมาภิบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ประจาปี
3) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริตและปลูกฝั่งทัศนคติ วัฒนธรรม
ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและ 1) โครงการคลองสวยน้าใส
ความตระหนักแก่
2) โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลัก
ประชาชนทุกภาคส่วน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในท้องถิ่น
3) โครงการกาจัด/คัดแยกขยะรีไซเคิล

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
10,000

200,000

200,000

200,000

200,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

50,000
30,000

50000
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

หมายเหตุ

มิติ

มติที่ 1

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3 การสร้างจิตสานึกและ 1) โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ความตระหนักแก่เด็ก
นักเรียน
และเยาวชน
2) โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยให้กับ
เยาวชนและประชาชนตาบล
บ้านเกาะ
0 มาตรการ 0 กิจกรรม
รวม
8 โครงการ

2

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
30,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
30,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
30,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

400,000

400,000

400,000

400,000

หมายเหตุ

มิติ
๒) การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

1) มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล”

-

-

-

-

2) มาตรการ “ออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ”
3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
4) กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล”
5) โครงการสารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
6) โครงการจัดทา/ปรับปรุงเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

๑) กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อ
ต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”

3

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ 1) กิจกรรม” การลดขั้นตอนการ
และใช้อานาจหน้าที่
ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามหลักการ 2) กิจกรรม “ลดขั้นตอนและระยะเวลา
บริหารกิจการ
การปฏิบัติราชการ”
บ้านเมืองที่ดี
3) มาตรการ “การมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สังการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ”
4) กิจกรรม “การมอบอานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522”
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
1) กิจกรรม “ยกย่องผู้มีคุณธรรม
หน่วยงานบุคคลใน
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
การดาเนินกิจการการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น”
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์

4

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

มติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

1) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ”
3) กิจกรรม “การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
4) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”
5) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”
6 มาตรการ 9 กิจกรรม
2 โครงการ

รวม

5

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

40,000

40,000

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3) การส่งเสริม
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
บทบาทและ
ข้อมูลข่าวสารใน
การมีส่วนร่วม
ช่องทางที่เป็นการ
ของภาค
อานวยความสะดวก
ประชาชน
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540”
2) โครงการการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
3) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ
และทรัพย์สินของ อบต. และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”
1) โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
2) กิจกรรม “การดาเนินงานของศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเกาะ”
3) กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ”
4) มาตรการ “การแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ราคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม”
6

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

50,000
-

50,000
-

50,000
-

50,000
-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มติที่ 3

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) กิจกรรม “การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเกาะ”
2) กิจกรรม “การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”
1 มาตรการ 6 กิจกรรม
2 โครงการ

7

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

60,000

60,000

60,000

60,000

หมายเหตุ

มิติ
4) การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1 มีการจัดวางระบบและ 1) กิจกรรม “จัดทาและรายงานการ
รายงานการควบคุม
ควบคุมภายใน”
ภายในตามที่
2) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการ
คณะกรรมการตรวจ
ควบคุมภายใน
เงินแผ่นดินกาหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 1) กิจกรรม “รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ประชาชนมีส่วนร่วม
งบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาท
1) กิจกรรม “ส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
การตรวจสอบของสภา
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเกาะ”

8

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

มิติ

มติที่ 4

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4 เสริมสร้างการมีส่วน
1) กิจกรรม “การติดป้าย
ร่วมของชุมชน
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
(Community) และ
การทุจริต”
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
0 มาตรการ 5 กิจกรรม
รวม
0 โครงการ

9

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
10,000

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

หมายเหตุ

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
1
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง อบต.
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
บ้านเกาะ
จานวน 30,000.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 9,245.00
บาท
(ตัวอักษร) เก้าพันสองร้อยสีส่ ิบห้าบาท
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
2
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจาปี
จานวน 200,000.- บาท
(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ไม่ได้ดาเนินการ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)  ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
3
 โครงการ
พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝั่งทัศนคติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
- บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการพร้อมกับโครงการคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยไม่ใช้งบประมาณ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
4
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการคลองสวย น้าใส
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 30,000.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน 11,466
บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาท
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ เป็นการปลูกฝั่งจิตสานึกให้กับเด็ก เยาวชน ในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การเก็บขยะ การพัฒนาคู คลองสาธารณะ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
5
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการกาจัด/คัดแยกขยะรีไซเคิล
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

จานวน 30,000.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน
สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร)  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
หมายเหตุ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือน การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่น ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เป็นต้น
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แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
6
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 30,000.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร)  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตในประจาวัน
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
7
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 30,000.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ไม่สามารถดาเนินการได้

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)  ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
8
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการฝึกอบรมดนตรีไทยให้กับเยาวชนและประชาชนตาบล
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
บ้านเกาะ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 20,000.- บาท
(ตัวอักษร) สองหมื่นบาทถ้วน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน 15,225.- บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ รายงานรอบปี 2562 แต่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
9
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ  ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน (ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการแล้วในปี 2561 และ 2562

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร  ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
10
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ สร้างความโปร่งใสในการสรรหาบุคคล เข้ามาทางานใน อบต.บ้านเกาะ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
11
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
มาตรการ “ออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ”  ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน
- บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร) - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ จัดทาคาสั่งมอบหมายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

20

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
12
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน (ตัวอักษร) -

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ การประชุมพิจารณาการเลือนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การแจ้งเจ้าตัวทราบผลการประเมิน เป็นไปด้วยความโปร่งใส

21

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
13
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้างของ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบล”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน (ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร  ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

22

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
14
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 30,000.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นบาทถ้วน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการโดยสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ เช่น จุดรับชาระภาษี จุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

23

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
15
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการจัดทา/ปรับปรุงเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 10,000.- บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นบาทถ้วน
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 10,000.- บาท
(ตัวอักษร หนึ่งหมื่นบาทถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

24

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
16
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
- กิจกรรม” การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
- กิจกรรม “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
(ตัวอักษร) -

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ การจัดทาประกาศลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิงานให้ประชาชนทราบ

25

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
17
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
มาตรการ “การมอบอานาจอนุมตั ิ อนุญาต สังการ เพื่อลดขั้นตอน
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
การปฏิบัตริ าชการ”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

26

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
18
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การมอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ควบคุมอาคาร”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน (ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ไม่สามารถดาเนินการได้

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร - )
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

27

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
19
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ให้บริการประชาชนดีเด่น”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ยังไม่ได้ดาเนินการ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร - )
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

28

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
20
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
- มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
- กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร  ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
ส่วนตาบลบ้านเกาะ”
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร - )
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ

29

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
21
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ การออกคาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเกีย่ วกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เหตุเดือดร้อนราคาญ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
22
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
ประจาปีงบประมาณ
- มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม  ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 พ.ศ. 2561
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ  ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”
 พ.ศ. 2563
จานวน - บาท
- มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
 พ.ศ. 2564
(ตั
ว
อั
ก
ษร)
องค์กรอิสระ”
สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร)  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
หมายเหตุ
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รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
23
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ทางราชการ พ.ศ.2540”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร  บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการ โดยให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนในช่วงการจัดทาประชาคมระคับตาบล
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
24
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต”
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 50,000.- บาท
(ตัวอักษร) ห้าหมื่นบาทถ้วน รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 30,850.- บาท
(ตัวอักษร) สามหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
25
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ  ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
คลัง”
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร - )
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
26
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 10,000.- บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
หมายเหตุ จัดประชุมประชาคมหมู่เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างมีความโปร่งใส่ ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
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รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
27
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การดาเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
บริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
จานวน - บาท
ทุกข์รบั ทราบ”
(ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ เป็นกิจกรรมเดี่ยวกัน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร - )
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
28
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
มาตรการ “การแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและ  ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
สิ่งแวดล้อม”
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เหตุเดือดร้อนราคาญ เมื่อมีกรณีข้อร้องเรียน

37

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
29
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
บ้านเกาะ”
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร) -

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเกาะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
30
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
(ตัวอักษร) -

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่าง ๆ

39

 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
31
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “จัดทาและรายงานการควบคุมภายใน”
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน (ตัวอักษร)  รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
(ตัวอักษร)
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน - บาท
(ตัวอักษร - )
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
32
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชน
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
ได้รับทราบ
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
(ตัวอักษร) -

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินทุกเดือนและสิ้นปีงบประมาณ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
33
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “ส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร  ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ”
ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน (ตัวอักษร) -

บาท

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน - บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการร่วมกับโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(Monitoring & Review Evaluation Report)
 รอบ 6 เดือน  รอบ 12 เดือน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กรุงเทพมหานคร
 เมืองพัทยา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 เทศบาลตาบล  เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร
 องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านเกาะ
ขนาด  เล็ก  กลาง  ใหญ่
อาเภอ พรหมคีรี
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลาดับ
ประเภทงาน
ดาเนินงานในปีงบประมาณ สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
34
 โครงการ
 พ.ศ. 2561
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 กิจกรรม
 พ.ศ. 2562
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพือ่ ป้องกันการทุจริต
 มาตรการ
 พ.ศ. 2563
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
 แนวปฏิบัติงาน
 พ.ศ. 2564
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงาน
งบประมาณ (วงเงินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต”
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน 10,000.- บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ประจาปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2561
 พ.ศ. 2562
 พ.ศ. 2563
 พ.ศ. 2564

สถานการณ์ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 รอบ 6 เดือน วงเงินตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
 รอบ 12 เดือน วงเงินตามที่เบิกจ่ายจริง
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
 ดาเนินการโดยใช้งบประมาณ
จานวน
บาท
จานวน
- บาท
(ตัวอักษร)
(ตัวอักษร - )
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 บรรจุไว้ในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ/แผนการดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ไม่สามารถดาเนินการได้
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
หมายเหตุ ดาเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต เบอร์โทรแจ้งกรณีพบเห็นการทุจริต 0-7585-063 และในเว็บไซด์ อบต.บ้านเกาะ
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 ดาเนินการแล้วเสร็จ
 ไม่สามารถดาเนินการได้

สรุปผลรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
ประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
--------------------------------------------รายงานผลการนาแผนไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
ชื่อ อปท.

มิติ

อบต.บ้านเกาะ

1
2
3
4

โครงการ
ตามแผน ดาเนินการแล้ว
8
5
17
15
9
9
5
5
39
34

รวม

งบประมาณ
ตามแผน
ใช้จริง
170,000
35,936
40,000
10,000
110,000
30,850
0
0
320,000
76,786

ร้อยละการดาเนินการ
โครงการ
งบประมาณ
62.50
21.14
88.24
25.00
100
28.05
100
100
87.18
24.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)
มิติที่ 1
โครงการ งบประมาณ
8
400,000

มิติที่ 2
โครงการ งบประมาณ
17
40,000

มิติที่ 3
โครงการ งบประมาณ
9
60,000

มิติที่ 4
โครงการ งบประมาณ
5
10,000

รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ
39
510,000

มิติที่ 4
งบประมาณ
0.00

รวม 4 มิติ
โครงการ งบประมาณ
39
320,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/แผนการดาเนินงาน)
โครงการ
8

มิติที่ 1
งบประมาณ
170,000

โครงการ
17

การเบิกจ่ายงบประมาณ
มิติ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม 4 มิติ

มิติที่ 2
งบประมาณ
40,000

โครงการ
9

มิติที่ 3
งบประมาณ
110,000

ตามแผนป้องกันฯ
400,000
40,000
60,000
10,000
510,000

โครงการ
5

ข้อบัญญัติงบประมาณ
170,000
40,000
110,000
0.00
320,000

การเบิกจ่าย
35,936
10,000
30,850
0.00
76,786

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ
ทั้งหมด

บรรจุในข้อบัญญัติ
แผนการดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้

รวมทั้งสิ้น

39

10

0

34

5

39

*************************************

44

ผลการนา
แผนฯ ไป
ปฏิบตั ิ
87.18

ระดับการนา
แผนไปปฏิบตั ิ
มาก

