หน ้าแรก (index.php) / การบันทึก/รายงาน (projectreportdisplay.php) / รายงานผลการดําเนินงาน

รายการโครงการ
กรุณาเลือกปี ทต
ี ้องดําเนินการ 2562

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบ ัติงานของ เทศบาลตําบลแม่วาง อําเภอ แม่วาง จ ังหว ัด เชียงใหม่

เทศบาลตําบลแม่วาง อําเภอ แม่วาง
บันทึกข ้อมูลแล ้วจํานวน 76 รายการ
รอบการรายงาน
= รายงานแล ้ว

= ยังไม่รายงาน

สถานะ
= ยังไม่รายงานผล

= อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

= ดําเนินการแล ้วเสร็จ

= ไม่สามารถดําเนินการได ้
ออกรายงาน



.
จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

1

2

3

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

โครงการเพิม
ศักยภาพการปฏิบต
ั ิ
ราชการของเจ ้า
หน ้าที
(projectreview.php?
id=67635&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการฝึ กอบรม
ให ้ความรู ้ด ้าน
คุณธรรมจริยธรรม
(projectreview.php?
id=67639&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการให ้
บริการประชาชน
ของสํานักทะเบียน
ท ้องถินเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67643&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

150,000

250,000

241,500

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67635&r=1&y=2562)

30,000

15,000

0

(projectreport.php?
id=67639&r=1&y=2562)

10,000

5,000

4,610

(projectreport.php?
id=67643&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67635&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67639&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67643&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

4

5

6

7

8

9

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

การประกาศใช ้
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล
ลูกจ ้าง และ
พนักงานจ ้าง
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67648&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม ให ้ความรู ้
เรือง ผลประโยชน์
ทับซ ้อนให ้กับ
บุคลากรของ
เทศบาลตําบลแม่
วาง (โครงการอบรม
ความรู ้กฎหมาย
เกียวกับการปฏิบต
ั ิ
ราชการฯ)
(projectreview.php?
id=67655&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

มาตรการ “จัดทํา
คูม
่ อ
ื การป้ องกันผล
ประโยชน์ทบ
ั ซ ้อน”
(projectreview.php?
id=67657&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม “ส่งเสริม
องค์ความรู ้ให ้มี
ความเข ้าใจเกียวกับ
Conflict of Iterest”
(โดยใช ้แอพพลิ
เคชัน กฎหมาย
ป.ป.ช. มาตรา 100
และ 103 เป็ นเครือง
มือ)
(projectreview.php?
id=67659&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม รณรงค์ใน
วันต่อต ้านคอร์รัปชัน
สากล
(ประเทศไทย)
(projectreview.php?
id=67663&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการสร ้างเสริม
ศักยภาพของ
ประชาชน
(projectreview.php?
id=67671&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67648&r=1&y=2562)

3,000

0

0

(projectreport.php?
id=67655&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67657&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67659&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67663&r=1&y=2562)

200,000

250,000

224,370

(projectreport.php?
id=67671&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67648&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67655&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67657&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67659&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67663&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67671&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

กิจกรรม “ลูกปลูก
เพือพ่อ” (โครงการ
ปลูกต ้นไม ้ เพือ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดช รัชกาลที
9)
(projectreview.php?
id=67674&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม “ปลูกป่ า
เฉลิมพระเกียรติ”
(โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 12
สิงหา มหาราชิน)ี
(projectreview.php?
id=67677&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษี และค่า
ธรรมเนียมท ้องถิน
(projectreview.php?
id=67681&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการเพิมพืนทีสี
เขียว เฉลิมพระเกีย
รติฯ
(projectreview.php?
id=67690&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการทํานํ ายา
ล ้างจานจากมะนาว
(projectreview.php?
id=67694&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการทําพรม
เช็ดเท ้าจากเศษผ ้า
(projectreview.php?
id=67698&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”
(projectreview.php?
id=67702&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการส่งเสริม
ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
(projectreview.php?
id=67705&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
(projectreview.php?
id=67709&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

30,000

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67674&r=1&y=2562)

30,000

0

0

(projectreport.php?
id=67677&r=1&y=2562)

15,000

30,000

17,720

(projectreport.php?
id=67681&r=1&y=2562)

20,000

10,000

0

(projectreport.php?
id=67690&r=1&y=2562)

15,000

10,000

0

(projectreport.php?
id=67694&r=1&y=2562)

15,000

10,000

0

(projectreport.php?
id=67698&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67702&r=1&y=2562)

5,000

5,000

0

(projectreport.php?
id=67705&r=1&y=2562)

20,000

20,000

0

(projectreport.php?
id=67709&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67674&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67677&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67681&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67690&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67694&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67698&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67702&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67705&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67709&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

19

20

21

22

23

24

25

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

โครงการจัดงานวัน
เยาวชน
(projectreview.php?
id=67713&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม ประกาศ
เจตจํานงต่อต ้าน
การทุจริตของ
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67720&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม “สร ้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลือนขัน
เงินเดือน”
(projectreview.php?
id=67723&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ การสร ้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
(projectreview.php?
id=67725&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ การออก
คําสังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี
ตําบลแม่วาง ปลัด
เทศบาลตําบลแม่
วาง และหัวหน ้าส่วน
ราชการภายใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67728&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
เทศบัญญัตงิ บ
ประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ
ของเทศบาลตําบล
แม่วาง อําเภอแม่
วาง จังหวัด
เชียงใหม่”
(projectreview.php?
id=67732&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการการ
จัดหาพัสดุ”
(projectreview.php?
id=67733&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

20,000

20,000

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67713&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67720&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67723&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67725&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67728&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67732&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67733&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67713&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67720&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67723&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67725&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67728&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67732&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67733&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

26

27

28

29

30

31

32

33

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

กิจกรรม “สร ้าง
ความโปร่งใสในการ
จ่ายเงินงบประมาณ
ของเทศบาลตําบล
แม่วาง”
(projectreview.php?
id=67735&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม เผยแพร่
ข ้อมูลข่าวสารด ้าน
การจัดซือจัดจ ้าง
(projectreview.php?
id=67736&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม การใช ้บัตร
คิวในการติดต่อ
ราชการ
(projectreview.php?
id=67739&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ ป้ องกัน
การทุจริตและสร ้าง
ความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานทะเบียน
ราษฎร
(projectreview.php?
id=67740&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรม การจ ้าง
สถาบันการศึกษา
สํารวจความพึง
พอใจของผู ้รับ
บริการประจําปี
(projectreview.php?
id=67900&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม การจัดทํา
คูม
่ อ
ื สําหรับ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการของ
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67902&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม การลดขัน
ตอนการปฏิบต
ั งิ าน
(projectreview.php?
id=67907&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ มอบ
อํานาจอนุมต
ั ิ
อนุญาต สังการ เพือ
ลดขันตอนการ
ปฏิบต
ั ริ าชการ
(projectreview.php?
id=67911&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67735&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67736&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67739&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67740&r=1&y=2562)

35,000

35,000

0

(projectreport.php?
id=67900&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67902&r=1&y=2562)

30,000

0

0

(projectreport.php?
id=67907&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67911&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67735&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67736&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67739&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67740&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67900&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67902&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67907&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67911&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

34

35

36

37

38

39

40

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

มาตรการ มอบ
อํานาจของนายก
เทศมนตรีตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67915&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ มอบ
อํานาจเจ ้าพนักงาน
ท ้องถิน ตามพระ
ราชบัญญัตค
ิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
(projectreview.php?
id=67918&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ การออก
คําสังมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี
ตําบลแม่วาง ปลัด
เทศบาลตําบลแม่
วาง และหัวหน ้าส่วน
ราชการภายใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67920&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

โครงการยกย่องผู ้มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบต
ั ริ าชการและ
ให ้บริการประชาชน
ดีเด่น
(projectreview.php?
id=67924&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

โครงการสัปดาห์
ครอบครัวแห่งชาติ
และวันผู ้สูงอายุ
(projectreview.php?
id=67925&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ “จัดทําข ้อ
ตกลงปฏิบต
ั ิ
ราชการ”
(projectreview.php?
id=67929&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรม “การจัดทํา
ข ้อตกลงปฏิบต
ั ิ
ราชการของ
เทศบาลตําบลแม่
วาง”
(projectreview.php?
id=67932&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67915&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67918&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67920&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67924&r=1&y=2562)

160,000

100,000

54,731

(projectreport.php?
id=67925&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67929&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67932&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67915&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67918&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67920&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67924&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67925&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67929&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67932&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

41

42

43

44

45

46

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

กิจกรรม “ให ้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทีได ้
ดําเนินการตาม
อํานาจหน ้าที เพือ
ตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบต
ั ิ
ราชการของ
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67936&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ “ให ้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทังภาค
รัฐและองค์กรอิสระ”
(projectreview.php?
id=67938&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ “ดําเนิน
การเกียวกับเรือง
ร ้องเรียน กรณีม ี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ ้าหน ้าทีของ
เทศบาลตําบลแม่
วางว่าทุจริตและ
ปฏิบต
ั ริ าชการตาม
อํานาจหน ้าทีโดยมิ
ชอบ”
(projectreview.php?
id=67940&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตําบล
แม่วาง ให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิง
ขึน”
(projectreview.php?
id=67945&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตังศูนย์
ข ้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลแม่
วาง”
(projectreview.php?
id=67947&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการฝึ กอบรม
ให ้ความรู ้ด ้านข ้อมูล
ข่าวสาร
(projectreview.php?
id=67948&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67936&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67938&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67940&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67945&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67947&r=1&y=2562)

20,000

0

0

(projectreport.php?
id=67948&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67936&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67938&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67940&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67945&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67947&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67948&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

47

48

49

50

51

52

53

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

มาตรการ “เผยแพร่
ข ้อมูลข่าวสารที
สําคัญและหลาก
หลาย”
(projectreview.php?
id=67950&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม “การเผย
แพร่ข ้อมูลข่าวสาร
ด ้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และ
ิ ของ
ทรัพย์สน
เทศบาล และการรับ
เรืองร ้องเรียนเกียว
กับกับการเงินการ
คลัง”
(projectreview.php?
id=67955&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม “เผยแพร่
ข ้อมูลข่าวสาร
ราชการของ
เทศบาลตําบลแม่
วางด ้านต่าง ๆ โดย
ผ่านช่องทาง ที
หลากหลาย”
(projectreview.php?
id=67956&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ประจําหมูบ
่ ้าน
(projectreview.php?
id=67957&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67960&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การดําเนิน
งานศูนย์ดํารงธรรม
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67961&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การเผย
แพร่ขนตอน
ั
วิธก
ี าร
ร ้องเรียน/ร ้องทุกข์
ผ่านเว็บไซต์
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67963&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67950&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67955&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67956&r=1&y=2562)

10,000

0

0

(projectreport.php?
id=67957&r=1&y=2562)

20,000

20,000

13,645

(projectreport.php?
id=67960&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67961&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67963&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67950&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67955&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67956&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67957&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67960&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67961&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67963&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

54

55

56

57

58

59

60

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

มาตรการ การ
กําหนดขันตอน
กระบวนการดําเนิน
การเกียวกับเรือง
ร ้องเรียน
(projectreview.php?
id=67965&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

มาตรการ การแก ้ไข
เรืองร ้องเรียนและ
เหตุรําคาญ ตามพระ
ราชบัญญัตก
ิ าร
สาธารณสุข พ.ศ.
2535
(projectreview.php?
id=67968&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

มาตรการ การแก ้ไข
เรืองร ้องเรียนการจัด
ซือจัดจ ้าง
(projectreview.php?
id=67969&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การ
รายงานผลการตรวจ
สอบข ้อเท็จจริงให ้ผู ้
ร ้องเรียน/ร ้องทุกข์
รับทราบ
(projectreview.php?
id=67970&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การแต่งตัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67973&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การประชุม
ประชาคมหมูบ
่ ้าน
และประชาคมตําบล
ประจําปี
(projectreview.php?
id=67974&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การส่ง
เสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผน
ชุมชน
(projectreview.php?
id=67975&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67965&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67968&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67969&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67970&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67973&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67974&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67975&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67965&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67968&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67969&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67970&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67973&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67974&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67975&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

61

62

63

64

65

66

67

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

กิจกรรม การแต่งตัง
ตัวแทนชุมชนเข ้า
ร่วมเป็ นคณะ
กรรมการตรวจรับ
งานจ ้าง
(projectreview.php?
id=67976&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการศูนย์รวม
ข ้อมูลข่าวสารการ
ซือหรือการจ ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินในเขต
อําเภอแม่วาง
(projectreview.php?
id=67978&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม ติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลแม่วางประจํา
ปี
(projectreview.php?
id=67979&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรม การจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายในประจําปี
(projectreview.php?
id=67980&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ประจําปี
(projectreview.php?
id=67981&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

มาตรการ การ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67982&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ์เกียว
กับการบริหารงาน
บุคคล เช่น การ
บรรจุ แต่งตัง การ
โอนย ้าย พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ ้างใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67983&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67976&r=1&y=2562)

20,000

0

0

(projectreport.php?
id=67978&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67979&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67980&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67981&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67982&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67983&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67976&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67978&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67979&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67980&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67981&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67982&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67983&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

68

69

70

71

72

73

74

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

กิจกรรม การ
ประกาศรายงานผล
การใช ้จ่ายงบ
ประมาณให ้
ประชาชนทราบ
(projectreview.php?
id=67984&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม การจัดทํา
ระเบียบว่าด ้วยการ
หาประโยชน์จาก
ิ ของ
ทรัพย์สน
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67985&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม การแต่งตัง
คณะกรรมการจัดซือ
จัดจ ้างจากตัวแทน
ชุมชน
(projectreview.php?
id=67986&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ
ตรวจรับงานจ ้าง
(projectreview.php?
id=67987&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

โครงการอบรมให ้
ความรู ้ด ้านระเบียบ
กฎหมาย ให ้แก่
สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่
วาง
(projectreview.php?
id=67988&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม ส่งเสริม
สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่
วาง ให ้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบต
ั งิ านของฝ่ าย
บริหาร
(projectreview.php?
id=67989&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม การจัดทํา
เอกสารเกียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
ข ้อบังคับ หนังสือสัง
การ ประจําห ้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่วาง
(projectreview.php?
id=67990&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67984&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67985&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67986&r=1&y=2562)

20,000

0

0

(projectreport.php?
id=67987&r=1&y=2562)

20,000

0

119,760

(projectreport.php?
id=67988&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67989&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67990&r=1&y=2562)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67984&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67985&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67986&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67987&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67988&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67989&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67990&r=2&y=2562)

จํานวนงบประมาณ
ลําด ับ
ที

75

76

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

สอดคล้อง

กิจกรรม การเผย
แพร่ความรู ้เกียวกับ
การทุจริต และ
มาตรการการต่อ
ต ้านการทุจริตต่าง ๆ
ของเทศบาลตําบล
แม่วาง บนเว็บไซต์
(projectreview.php?
id=67991&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม การติดป้ าย
ประชาสัมพันธ์ กรณี
พบเห็นการทุจริต
(projectreview.php?
id=67992&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

รวมงบประมาณ

แผน
ป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิก
จ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=67991&r=1&y=2562)

0

0

0

(projectreport.php?
id=67992&r=1&y=2562)

898,000

780,000

12 เดือน

(projectreport.php?
id=67991&r=2&y=2562)

(projectreport.php?
id=67992&r=2&y=2562)

676,336

่ ารปฏิบต
ผลการนํ าแผนไปสูก
ั ิ คิดเป็ น ร ้อยละ 67.76

ํ น ักพ ัฒนาและสง
ํ น ักงานคณะกรรมการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ © 2017
่ เสริมธรรมาภิบาล สา
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