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

รายการโครงการ
กรุณาเลือกปี ทต
ี ้องดําเนินการ 2561

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบ ัติงานของ องค์การบริหารส่วนจ ังหว ัดสมุทรสาคร อําเภอ เมืองสมุทรสาคร จ ังหว ัด สมุทรสาคร

องค์การบริหารสว่ นจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอ เมืองสมุทรสาคร
บันทึกข ้อมูลแล ้วจํานวน 34 รายการ
รอบการรายงาน
= รายงานแล ้ว

= ยังไม่รายงาน

สถานะ
= ยังไม่รายงานผล

= อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

= ดําเนินการแล ้วเสร็จ

= ไม่สามารถดําเนินการได ้
ออกรายงาน



.

ลําด ับ
ที

1

2

3

4

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

จํานวนงบประมาณ
สอดคล้อง

โครงการเสริมสร ้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบต
ั ริ าชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร
(projectreview.php?
id=95513&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมปฏิบต
ั ธิ รรม
พัฒนาจิต ชีวต
ิ
สมดุล
(projectreview.php?
id=95529&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมวันต่อต ้าน
คอรัปชันสากล
(ประเทศไทย)
(projectreview.php?
id=95535&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมเสริมสร ้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และการเป็ น
ข ้าราชการทีดี
(projectreview.php?
id=95542&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

แผนป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิกจ่าย
จริง

200,000

200,000

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=95513&r=1&y=2561)

0

200,000

84,500

(projectreport.php?
id=95529&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95535&r=1&y=2561)

0

200,000

174,000

(projectreport.php?
id=95542&r=1&y=2561)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=95513&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95529&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95535&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95542&r=2&y=2561)

ลําด ับ
ที

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

จํานวนงบประมาณ
สอดคล้อง

โครงการส่งเสริม
การจัดการความรู ้ใน
องค์กร (knowledge
management : KM)
(projectreview.php?
id=95553&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู ้บริหาร
สมาชิกสภาฯและ
บุคลากร
(projectreview.php?
id=95569&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมการฝึ ก
อบรมและศึกษาดู
งานบทบาทของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับการ
พัฒนาท ้องถิน
(projectreview.php?
id=95588&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

การฝึ กอบรม
(projectreview.php?
id=95597&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุน
บุคลากรเข ้าร่วม
โครงการฝึ กอบรม
สัมมนาตามหน่วย
งานราชการจัดให ้มี
ขึน
(projectreview.php?
id=95600&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมตามรอย
เท่าพ่อ พระผู ้ทรง
เป็ นนิรันดร์
(projectreview.php?
id=95671&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี
(projectreview.php?
id=95681&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมเด็กและ
เยาวชน
(projectreview.php?
id=95696&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

กิจกรรมการเรียน
การสอนหลักสูต
รดตไปไม่โกง (เด็ก
สร ้างชาติ)
(projectreview.php?
id=95705&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

แผนป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิกจ่าย
จริง

500,000

500,000

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=95553&r=1&y=2561)

1,500,000

1,000,000

173,100

(projectreport.php?
id=95569&r=1&y=2561)

0

1,000,000

1,731,000

(projectreport.php?
id=95588&r=1&y=2561)

500,000

500,000

0

(projectreport.php?
id=95597&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95600&r=1&y=2561)

500,000

500,000

76,875

(projectreport.php?
id=95671&r=1&y=2561)

100,000

0

0

(projectreport.php?
id=95681&r=1&y=2561)

700,000

700,000

500,000

(projectreport.php?
id=95696&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95705&r=1&y=2561)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=95553&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95569&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95588&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95597&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95600&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95671&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95681&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95696&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95705&r=2&y=2561)

ลําด ับ
ที

14

15

16

17

18

19

20

21

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

จํานวนงบประมาณ
สอดคล้อง

กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพผู ้นํ ารุน
่
ใหม่เพือพัฒนา
ประชาธิปไตย
(projectreview.php?
id=95714&sp=Y)

มิตท
ิ ี1

จัดทําประกา
ศอบจ.สค.เรือง
นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส
(projectreview.php?
id=95734&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

โครงการจัดซือจัด
จ ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535และที
แก ้ไขเพิมเติม
(projectreview.php?
id=95742&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข ้อ
บัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจําปี
(projectreview.php?
id=95750&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรมควบคุมการ
จ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษา
บุตร
(projectreview.php?
id=95760&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน
(projectreview.php?
id=95766&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
แก่บค
ุ ลากรในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ นให ้เป็ นที
ประจักษ์
(projectreview.php?
id=95771&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

มาตรการกําหนดขัน
ตอน/กระบวนการ
รายงานเรืองร ้อง
เรียน
(projectreview.php?
id=95779&sp=Y)

มิตท
ิ ี2

แผนป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิกจ่าย
จริง

500,000

500,000

92,883

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=95714&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95734&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95742&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95750&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95760&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95766&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95771&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95779&r=1&y=2561)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=95714&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95734&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95742&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95750&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95760&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95766&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95771&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95779&r=2&y=2561)

ลําด ับ
ที

22

23

24

25

26

27

28

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

จํานวนงบประมาณ
สอดคล้อง

กิจกรรมพัฒนาศูนย์
ข ้อมูลข่าวสารของ
อบจ.สค.
(projectreview.php?
id=95782&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการจัดทําแผน
จัดหาพัสดุและเปิ ด
เผยข ้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ ้าง
(projectreview.php?
id=95787&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรมประชา
สัมพันธ์าข ้อมูลข่า
สารของสภาฯ ผ่าน
สมาชิกสภาฯ
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด สือมวลชน
ศูนย์ข ้อมูลข่าวสาร
และเว็ปไซต์ของอบ
จ.สค.ให ้ประชาชน
ทัวไปได ้รับทราบ
และเข ้าร่วมรับฟั ง
การประชุมสภาฯ
(projectreview.php?
id=95795&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

่ ง
กิจกรรมจัดให ้มีชอ
ทางติดต่อ/รับ
บริการประชาชน
และผู ้ทีเกียวข ้อง
ร ้องเรียน/แจ ้ง
เบาะแสการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ
(projectreview.php?
id=95799&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการ
แก ้ไขปั ญหาและ
พัฒนาท ้องถิน
(projectreview.php?
id=95813&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

โครงการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สัญจร
(projectreview.php?
id=95831&sp=Y)

มิตท
ิ ี3

กิจกรรมจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี
ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2561
(projectreview.php?
id=95856&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

แผนป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิกจ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=95782&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95787&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95795&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95799&r=1&y=2561)

500,000

500,000

500,000

(projectreport.php?
id=95813&r=1&y=2561)

200,000

200,000

0

(projectreport.php?
id=95831&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95856&r=1&y=2561)

12 เดือน

(projectreport.php?
id=95782&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95787&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95795&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95799&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95813&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95831&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95856&r=2&y=2561)

ลําด ับ
ที

29

30

31

32

33

34

ชือโครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/แนว
ปฏิบ ัติ

จํานวนงบประมาณ
สอดคล้อง

กิจกรรมจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน
(projectreview.php?
id=95863&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน
อบจ.สค.
(projectreview.php?
id=95874&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

โครงการแต่งตัง
ประชาชนร่วมเป็ น
กรรมการตรวจจัด
ซือจัดจ ้าง
(projectreview.php?
id=95881&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรมการให ้
ความรู ้ความเข ้าใจ
เกียวกับข ้อ
บังคับการประชุม
สภาฯ วิธก
ี ารตรวจ
สอบของสภาฯ
(projectreview.php?
id=95886&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

มาตรการเฝ้ าระวัง
การคอร์รัปชันโดย
ภาคประชาชน
(projectreview.php?
id=95889&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต
(projectreview.php?
id=95892&sp=Y)

มิตท
ิ ี4

รวมงบประมาณ

แผนป้อ
งก ันฯ

ตามข้อ
บ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

ตามที
เบิกจ่าย
จริง

0

0

0

รอบการรายงาน
สถานะ
6 เดือน

(projectreport.php?
id=95863&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95874&r=1&y=2561)

200,000

200,000

0

(projectreport.php?
id=95881&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95886&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95889&r=1&y=2561)

0

0

0

(projectreport.php?
id=95892&r=1&y=2561)

5,400,000

6,200,000

12 เดือน

(projectreport.php?
id=95863&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95874&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95881&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95886&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95889&r=2&y=2561)

(projectreport.php?
id=95892&r=2&y=2561)

3,332,358

่ ารปฏิบต
ผลการนํ าแผนไปสูก
ั ิ คิดเป็ น ร ้อยละ 100.00

ํ น ักป้องก ันการทุจริตภาคการเมือง สา
ํ น ักงานคณะกรรมการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ © 2017
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