ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ และฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 พัฒนาพนักงานเทศบาล ฝ่ายการ
95,000

เทศบาลนครเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่
1.1.2 อบรมให้ ค วามรู้ ป ลุ ก กลุ่มงาน
35,000

จิ ต ส านึ ก ต่ อ ต้ า นการ นิติการ
ทุจริต

1.1.3 สัมมนาวิชาการตามพระ กลุ่มงาน
ราช บัญญัติการจัดตั้ง
นิตกิ าร
ศาลปกครอง พ.ศ.
2542 และ
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539



13,000

-

-
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ดาเนินการ
เสร็จและ
ยังไม่ได้
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.2.1 กิจกรรมประกาศ
กลุ่มงานนิติการ

เจตจานงต่อต้านการ
กองวิชาการและ
ทุจริตของผู้บริหาร
แผนงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
2.2.2 กิจกรรมสร้างความ
ฝ่ายการ

โปร่งใสในการพิจารรา เจ้าหน้าที่
ความดีความชอบ/เลื่อน สานักปลัดฯ
ขั้นเงินเดือน
2.2.3 ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ฝ่ายการเงิน

ตามเทศบัญญัติ
สานักการคลัง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2.2.4 การจัดทาแผนการใช
ฝ่ายการเงิน

จายเงินงบประมาณ
สานักการคลัง
2.2.5 การจัดทาแผนพัสดุและ ฝ่ายการเงิน

การจัดซื้อจัดจาง
สานักการคลัง

การจัดสรร
งบประมาณ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
เหตุผลที่ไม่ได้
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
การจัดสรร
การเบิกจ่าย
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการตาม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
งบประมาณ
งบประมาณ
แผน
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอา นวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.3.1 มาตรการปรับปรุงศูนย กลุ่มงานนิติการ
ไม่ใช้

ข้อมูลขาวสารของ
กองวิชาการและ
งบประมาณ
เทศบาลนครเชียงใหมให แผนงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
3.3.2 โครงการอบรมใหความรู กลุ่มงานนิติการ
35,000

ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาว
กองวิชาการและ
สารของราชการพ.ศ.
แผนงาน
2540
3.3.3 เผยแพร่สรุปแผนงาน/
โครงการที่ใช้จ่ายตาม
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

งานจัดทา
งบประมาณ
ฝ่ายแผนงาน
และ
งบประมาณ



50,000

41,262

-
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ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ยังไม่แล้ว
ลาดับ
หน่วยงาน ดาเนินการ
การจัดสรร
โครงการ/กิจกรรม
เสร็จและ
ยังไม่ได้
ที่
รับผิดชอบ แล้วเสร็จ
งบประมาณ
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ดาเนินการ
4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาหนด
4.1.1 จัดทาคาสั่งแตงตั้ง
งานวิเคราะห์
ไม่ใช้

คณะกรรมการและ
งบประมาณ
กองวิชาการฯ
คณะทางานติดตาม
ประเมินผลควบคุม
ภายในของเทศบาล
นครเชียงใหม
4.1.2 จัดรายงานการติดตาม งานวิเคราะห์
ไม่ใช้

การประเมินผลระบบ
กองวิชาการฯ
งบประมาณ
ควบคุมภายในของ
เทศบาลนครเชียงใหม
4.1.3 มีมาตรการติดตาม
งานวิเคราะห์
ไม่ใช้

ประเมินผลการควบคุม กองวิชาการฯ
งบประมาณ
ภายในของเทศบาล

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

เหตุผลที่ไม่ได้
ดาเนินการตาม
แผน

-

-

-

-

-

-

