รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง
อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทอง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
****************************
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อทองได้มีการจัดทาแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ตามกรอบ
แนวทางการจัดทาแผนฯ ระยะ 4 ปี และแผนป้องกันป้องกันปราบปรามการทุจริต
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับ
จังหวัด เพื่อให้ ป้ องกัน ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และจัดท า
รายงานสรุปผลการดาเนินงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน จึงขอรายงานผลการดาเนินงานฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
แนวทาง
การดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
โครงการร่วมแสดงความอาลัย จานวน 1 ครั้ง คณะ
ดาเนินตามโครงการ ได้ความรู้ ความเข้าใจ
และถวายพระราชกุศล
ผู้บริหาร สมาชิกองค์การ
ที่เป็นรูปธรรมแก่คณะ
แด่พระบาทสมเด็จพระ
บริหารส่วนตาบล
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าราชการ พลเรือน
องค์การบริหารส่วน
พนักงานส่วนตาบล และ
ตาบล พนักงาน
ประชาชน ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
อาเภอหนองม่วง
ตาบล และประชาชน
จานวน 200 คน
ในพื้นที่เขตอาเภอ
หนองม่วง ในการนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
อย่างเป็นรูปธรรม

-2แนวทาง
การดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วย
หลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
1.จัดประชุมพนักงานทุก
จานวน 1 ครั้ง
มีการจัดกิจกรรม
พนักงานส่วนตาบล
เดือน
กิจกรรม/พนักงานส่วน และมาตรการ
พนักงานจ้าง ผู้นา
2. มีการประกาศประมวล
ตาบล พนักงานจ้าง ผู้นา ภายใน อบต.
ท้องถิ่น สมาชิก อบต.
จริยธรรม
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. บ่อทอง
มีการเรียนรู้ตามหลัก
3.มีการตรวจสอบภายในและ
ธรรมาภิบาล
รายงานผลประจาปี
4.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

3. ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงาน
เพือ่ ปลูกจิตสานึก
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างวินัยใน
ตนเอง

โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
(ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ)

จานวน 1 ครั้ง
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
ครู และพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อทอง
จานวน 48 คน

การจัดโครงการฯ
ดังกล่าว ในวันที่
วันที่ 17 มกราคม
2561 ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบล
บ่อทอง อาเภอ
หนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี

บุคลากรมีความรู้
ความคิด คุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม
ตลอดจนมีมนุษย์
สัมพันธ์ ที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

4.ส่งเสริมให้
โครงการออกบริการจัดเก็บ ประชาชนในเขต อบต.
ประชาชนมี
ภาษีและให้คาปรึกษาแนะนา บ่อทอง จานวน 12
จิตสานึก เข้ามามี การชาระภาษี
หมู่บ้าน
ส่วนร่วมในการ
ชาระภาษี เพื่อ
เข้าใจขั้นตอน
และวิธีการของ
การเสียภาษี

การจัดโครงการฯ
ดังกล่าว ในวันที่
วันที่ 7-16
กุมภาพันธ์ 2561
ณ ภายในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อทอง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

มีความรู้ความเข้าใจใน
การชาระภาษีมากขึ้น

5.สร้างจิตสานึก
และปลูกฝังเด็ก
นักเรียนโตไปไม่
โกง

เริ่มหลักสูตรตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1

เด็กมีคุณภาพในการอยู่
ในสังคม

มาตรการสาหลักสูตรโตไปไม่
โกง ไปจัดการเรียนการสอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.บ่อทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขต อบต. บ่อทอง
จานวน 2 ศูนย์

-3ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
การดาเนินงาน
1. เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมและความ
เข้มแข็งของภาค
ประชาชน
2.มีการแสดง
เจตจานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
3. มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

4. มีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
5. มีการเปิดเผย
ข้อมูล
6.การบริการ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กิจกรรมจัดให้มีตัวแทนจาก ทุกโครงการที่เป็นการ
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน สอบราคาและประกวด
การจัดซื้อจัดจ้าง
ราคา
ประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร

ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง และภาคประชาชน

มาตรการสร้างความโปร่งใส จัดทาประกาศขาดลามา
ในการบริหารงานบุคลใน สาย มาประกอบการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้น
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง
มีการมอบหมายงาน
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง
มีมาตรการ การ
ผู้บริหาร สมาชิก
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทาง พนักงานส่วนตาบล
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง และภาคประชาชน
กิจกรรมบริการสาธารณะ ประชาชนในเขต อบต.
และบริการประชาชน
บ่อทอง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชน โดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
1. กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
2 .จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
3. มาตรการการใช้บัตรคิว

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
มีการปฏิบัติตาม
มีความโปร่งใสในการ
ระเบียบ
ดาเนินงาน

มีการประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน

มีความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

การเลื่อนขั้นเป็นไป มีความโปร่งใสในการ
ตามระเบียบที่กาหนด เลือ่ นขั้น

มีคาสั่งมอบหมายงาน มีความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
เว็บไซต์ของ อบต.
บ่อทอง

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้อง
และโปร่งใส

มีผังการลดขั้นตอน
และมีคู่มือการ
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการได้รับ
บริการ

แนวทาง
การดาเนินงาน
7. มีมาตรการ
จัดการในกรณี
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

-4ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

1. มาตรการการจัดทา
พนักงานส่วนตาบล
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
2. จัดทาแผนป้องกันและ จ้าง และ ประชาชน
ปราบปรามการทุจริต
3. มีมาตรการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
1.มีข้อตกลงการ
มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
ดาเนินงาน
2.มีแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.มีศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
แนวทาง
การดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบใน
การตรวจสอบ
ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อานาจให้
เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
1. จัดทาตู้รับฟังความ
ร้อยละผู้เข้ามาใช้บริการ 1. จัดทาตู้รับฟังความ มีการดาเนินการและ
คิดเห็นและแจ้งเหตุทุจริต
คิดเห็นและแจ้งเหตุ
รายงานผลให้ผู้ร้อง
ตามหมู่บ้าน
ทุจริต ตามหมู่บ้าน
ทราบภายใน 15 วัน
2.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
2.จัดตั้งศูนย์รับ
ร้องทุกข์และศูนย์ดารง
เรื่องราวร้องทุกข์และ
ธรรม
ศูนย์ดารงธรรม
3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.
ข่าวสาร อบต.
2. ส่งเสริมการมี
โครงการ ประชุมประชาคม จานวนครั้งในการจัด
มีการจัดเวทีประชาคม เป็นไปตามตัวชี้วัด โดย
ส่วนร่วมของภาค
1. มีการติดตามประเมินผล กิจกรรมและจานวน
จานวน 19 หมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรม และ
ประชาชนในการ
แผนพัฒนาฯ
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
และประชาคมตาบลใน มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ติดตาม ตรวจสอบ 2. รับฟังความคิดเห็นของ โครงการ
ร่วมโครงการฯ และ
การทุจริตหรือ
ประชาชนในการประชาคม
สามารถนาความ
ประพฤติมิชอบใน ปีละครั้ง
เดือดร้อนของ
องค์การบริหารส่วน
ประชาชนที่ได้จากการ
ตาบลบ่อทอง
ประชาคมมาบรรจุใน
แผนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน
โครงการสนับสนุนการ
จานวนครั้งที่รายงาน
มีการรายงานผลการ มีประกาศรายงานผล
จัดทาแผนพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติตามนโยบาย
การปฏิบัติราชการใน
1. มีการรายงายผลแสดง
ของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ให้
การปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง
ประชาชนในพื้นที่
และประกาศให้ประชาชน
ทราบ
ทราบ

-5ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
การดาเนินงาน
1. มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม
มาตรการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน
และรายงานผล

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
บุคลากรในสังกัด
อบต.บ่อทอง

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
การรายงานควบคุม
การดาเนินงานด้วย
ภายใน
ความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ผลลัพธ์
ผลสาเร็จ
1. มีการจัดวาง
มาตรการติดตาม
บุคลากรในสังกัด
การรายงานควบคุม
การดาเนินงานด้วย
ระบบและรายงาน ประเมินผลควบคุมภายใน อบต.บ่อทอง
ภายใน
ความโปร่งใส
การควบคุมภายใน และรายงานผล
2. การสนับสนุนให้ 1.มีการปิดประกาศลงบน ภาคประชาชน
การประชาสัมพันธ์ใน ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ภาคประชาชนมีส่วน เว็บไซต์ เกี่ยวกับข้อมูล
เว็บไซต์
การป้องกันการทุจริต
ส่วนร่วม
บุคคล
2. มีการรายงานผลการเงิน
ให้ประชาชนทราบ
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
(เป็นกรรรมการโดยผ่าน
การประชาคมหมู่บ้าน)
4.มีการประกาศนโยบาย
ของผู้บริหารมาตรการเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชั่น โดย
การแจ้งทางเว็บไซต์

