ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.

2561 -2664

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ปี 2559-2560
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน
/ร้องทุกข์ ขอควมช่วยเหลือ อบต.ดม
คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน อบต.ดม
เอกสารเผยแพร่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดม
– ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
>> แผนภูมิ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน | ขั้นตอนการชําระ
ภาษี | ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
–
มอบอํานาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติ
ราชการแทน
คําสั่ง มอบอํานาจฯ | ประกาศ มอบอํานาจฯ
–
กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (การบริการ
ประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ)
– คําสั่ง มอบอํานาจตัดสินใจ (นายก อบต. ให้ รองนา
ยก อบต.และการแบ่งงานภายใน อบต.)
– แผนผังต่าง ๆ ของ อบต.ดม (ปรับปรุงล่าสุด เม.ย.
2558)
–
แผ่นพับอาเซียน | 58คําตอบ สู่ประชาคมอาเซียน |
โปสเตอร์อาเซียน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล

พ.ศ.

2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปันจุบัน
ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย การ รับ เงิน 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปันจุบัน

แผนการกระพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับปัจจุบัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วย วิธี การ งบประมาณ
2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประจําปีงบประมาณ

2554

1. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557
ประกาศ , แผนพัฒนาสามปี [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2]
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555
ประกาศ , ข้อบัญญัติ
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี 2555
4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รายงานทางการเงิน ประจําปี 2554

ประจําปีงบประมาณ
1. คลิกเพื่อดูที่เว็บไซต์เก่า

2555

ประจําปีงบประมาณ

2556

1.รายงานทางการเงิน
2. แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลดม 56 – 58
3. แผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2556
4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2555 – 2559
6. แผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี 2556 – 2559
7. แผนอัตรากําลัง

3

ปี

8. ประเมินผลแผน ปี 2556
9. แผนดําเนินงาน ปี 2556
11. สําเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ดม
–
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556
–
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2556
–
สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2556
–
สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2556
–
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556
–
สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556
–
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2556
–
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2556
–
สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3/2556
12. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี
2556

ประจําปีงบประมาณ

2557

1. แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตําบลดม 57 – 59
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557
3. สําเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ดม
(1.)สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 5

กุมภาพันธ์ 2557
(2.)สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
(3.)สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 4
มิถุนายน 2557
(4.)สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 13
มิถุนายน 2557
(5.)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 4
สิงหาคม 2557
(6.)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2557 วันที่ 13
สิงหาคม 2557
(7.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2557 วันที่ 14
พฤศจิกายน 2557
(8.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 19
พฤศจิกายน 2557
(9.)สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 21
พฤศจิกายน 2557
4.แผนการดําเนินงานประจําปี 2557
5.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี 2557
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2557
7. รายงานทางการเงิน 2557

ประจําปีงบประมาณ

2558

1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
2. แผนยุทธศาสตร์ปี(พ.ศ.2560-2564)
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
4. แผนการดําเนินงานประจําปี 2558 + สรุปแผนการดําเนิน
การประจําปี 2558 (Part2)
5. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดม
– สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2558
– สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558
– สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558
– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558

– สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558
– สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558
– สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558
6.แผนอัตรากําลัง 3

ปี (พ.ศ. 2558-2560)

7. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจําปี

2558

แผนติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์จังหวัด 2558-2560
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2558
การเบิกจ่ายปี 2558
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปี 2558
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจําปี พ.ศ. 2558
ประกาศปฏิทินการออกประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
ประจําปี 2557
ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2558
ประกาศจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ
.ศ.2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชา
ชน
ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อ
คุณภาพการให้บริการประชาชน ประจําปี 2558

ประจําปีงบประมาณ 2559
1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
–

>> หน้าปก

–

>> ส่วนที่ 1

–

>> ส่วนที่

3
2. แผนยุทธศาสตร์ปี (พ.ศ.2560-2563)

>> เพิ่มเติม

3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559
4. แผนการดําเนินงานประจําปี 2559 + สรุปแผนการ
ดําเนินการประจําปี 2559 (Part2)
5. แผนอัตรากําลัง 3

ปี (พ.ศ. 2559-2561)

6. แผนการจัดหาพัสดุ
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
8.
ข้อมูลรายรับรายจ่ายตามงบประจําปี 2559
เพิ่มเติม

>>

9. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจําปี พ.ศ. 2559
10. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดม
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2559
>> สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
>> สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559
>>

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

>>

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

>>

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2559

>> สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2559
11.

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

>>

ครั้งที่ 1/2559

>>

ครั้งที่ 3/2559

>>
>>

ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 4/2559

12. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2559
>>

ผลการดําเนินงานแผนพัฒนา 3 ปี

ประจําปี

>> เพิ่มเต

ิม
>>
>>
>>

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 2559-2561

13. รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. / ปปช./ป.ป.ท. /สถ.
14. รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

(LPA)

15. บัญชีรายละเอียด จ่ายขาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
16.รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตําบลดม
ประจําปี พ.ศ. 2559ปกรายงานผลการดําเนินงานทุจริต
ประจําปี2559 รายงานผลการดําเนินงานทุจริต ประจําปี2559

ประจําปีงบประมาณ 2560
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
1.2 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
>>
>>
>>

ประกาศใช้แผน
1

>>

2

> >

ส่วนที่ 1 – 3

3

> >

4

1.3 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2
>>

ประกาศใช้แผน

>>

บัญชีโครงการ

1

>

2

>

3

1.4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3
>>

ประกาศใช้แผน

>>

บัญชีโครงการ

1 >

2 > 3 > 4 > 5 > 6

> 7 > 8
1.5 ระบบติดตามประเมินผลแผน ฯ 2560
>>

ครั้งที่ 1

>> ครั้งที่ 2

2.งบประมาณรายจ่ายประจําปี
2.1 ข้อบัญญัติ ปี พ.ศ. 2560
3.แผนการดําเนินงาน
3.1

แผนดําเนินงาน-ปี-60-ฉบับที่-1/

แผนดําเนินการ

-2560-ฉบับที่-1
3.2 แผนดําเนินงาน-ปี-61/ แผนดําเนินการ-2561
3.3 แผนดําเนินงาน-ปี-61-ฉบับที่-1/
-61-ฉบับที่-1
4.แผนอัตรากําลัง
4.1 แผนอัตรากําลัง 61-63
5.แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการ
6.ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
(อยู่ในหมวดหมู่ประกาศ)

แผนดําเนินการ

7.สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง
8.ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
8.1 ข้อมูลรายรับรายจ่าย
9.การบริหาร
9.1 สถานะการเงิน
10.รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง
10.1รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัย
ที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.2รายงานการประชุม สมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.
3รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.4รายงานการประชุม สมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560 10.5รายงาน
การประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2 ปี 2560 10.6รายงานการประชุม สมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 10.7รายงานการประ
ชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2
560
11.รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
11.1 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
12.รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
(ไม่มีการตรวจสอบ)
13.รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
13.1รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท
14.ผลสํารวจความพึ่งพอใจของประชาชน
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ
15.รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี (Annual Report)

15.1รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนตําบลดม
ประจําปี พ.ศ. 2560 ปกรายงานผลการดําเนินงานทุจริต
ประจําปี2560 รายงานผลการดําเนินงานทุจริต ประจําปี2560
16.อื่นๆ

ประจําปีงบประมาณ 2561
1.แผนพัฒนาสามปี
2.แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
>> ประกาศใช้แผน
>> 1

>> 2 >> 3 >>

4

รายละเอียดโครงการ
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2561
4. แผนการดําเนินงาน ประจําปี 2561
ประกาศ 2561
แผนดําเนินการ 2562
แผนดําเนินงาน ปี 61
5. แผนอัตรากําลัง 3

ปี (พ.ศ. 2561-2564)

6. แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัด
ซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปี 2561
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด
หาพัสดุ

7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด
หาพัสดุ
8. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจําปี พ.ศ. 2561
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมา
ณ รอบ 6เดือน
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2
561
9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดม
10. แผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2561
11. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 2561 ครั้งที่ 1
/รายงานผลการดําเนินงานรอบปี
1-ตอนที่-1-61(ดม)
2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)
3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อ
บัญัติ(ดม)
4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่ 1-61
12. รายงานการติดตาม ครั้งที่ 2
ประกาศครั้งที่2
1-ตอนที่-1-61(ดม)
2-ตอนที่-2-ชุด1 (ดม)
3-ตอนที่-2-ชุด-2-ทั้งหมดตาม-ข้อบัญัติ
(ดม)
4-ตอนที่-2-ชุด-2-ครั้งที่-1-2 (รวม)
5-ตอนที่-2-ชุด-3(ดม)

ประจําปีงบประมาณ 2562
1. แผนพัฒนาสามปี
2. แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติ 2562
ประกาศ

2562

4. แผนการดําเนินงานประจําปี 62
ประกาศ 2562
แผนดําเนินการ 2562
แผนดําเนินงาน ปี 62
5. แผนอัตรากําลัง 3

ปี (พ.ศ. 2561-2564)

6. แผนการจัดหาพัสดุ
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
8. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจําปี พ.ศ. 2562
9. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดม

ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์…ถึงเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีหน้าที่
ต้องชําระภาษีให้ไปยื่นแบบเสียภาษีท้องถิ่น
*ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบและชําระภาษีตั้งแต่
เดือน มกราคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
*ภาษีป้าย ยื่นแบบและชําระภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม

ถึงเดือน มีนาคม ของทุกปี
*ภาษีบํารุงท้องที่ ยื่นแบบและชําระภาษีตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี
*ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ยื่นแบบและชําระภาษีได้ตลอดทั้งปี

สามารถ

*จดทะเบียนพาณิชย์
สามารถยื่นเอกสารและขอจดทะเบียน
พาณิชย์ได้ตลอดทั้งปี
สามารถยื่นแบบและชําระภาษีได้ในวัน เวลา ราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดม ส่วนการคลังฝ่าย
จัดเก็บรายได้
โทร.0-4414-8265-6

