
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย                                     

ที ่  สน 77701/ 510 วันที่    5   ตุลำคม  ๒๕64          

เรื่อง     รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร/มำตรกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ  
  รอบ 12 เดือน ตำมระบบ e-Plan NACC ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย 

             เรื่องเดิม 

       ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่ง
ประกำศใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์  
 
              ข้อเท็จจริง  

       ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฎิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) แล้ว จึ่งขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำวตำมระบบ  
E-Plan NACC  รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย  
  
           3. ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย เห็นควรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
      เนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พบภำวกำรณ์ระบำดขอโรคโควิด-19 รัฐบำลและจังหวัดได้มี
ประกำศและมำตรกำรต่ำง ๆ ออกมำหลำยฉบับ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำด จึงท ำให้ ไม่สำมำรถด ำเนิน
โครงกำร/มำตรกำร กจิกรรมได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ จึงเห็นควร ดังนี้ 

1. แจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรทรำบ 
2. ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซด์ด ำเนินกำรต่อไป และเผยแพร่ใหป้ระชำชนทรำบ 
 

              จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

         
                        (นำยเชิดชัย   ไกยะษำ) 

                          นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
 
 
 
 

        /หน้ำ 2  ควำมเห็นของ...                     
 
 



  
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
 

 ........................................................................................................................................                                  

                                ลงชื่อ      
                (นำงสำวพรลภัส  ทวีพงศพ์จนำ) 

                                            หัวหน้ำส ำนักปลัด 
                                                                               4  ต.ค.64 
 
 

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................                                  

                                ลงชื่อ  
      (นำงจีระกิตต ์  งอยจันทร์ศรี) 

      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเตำ่งอย  
                                                                               4  ต.ค.64 

ค าสั่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................ 

                                       ลงชื่อ  
          (นำงภัทรำพร ทัศคร) 

    ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
                                                                               4  ต.ค.64 

ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
 

 ........................................................................................................................................ 

                                       ลงชื่อ   
          (นำงภัทรำพร ทัศคร) 

    ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ปฎิบัติหน้ำที่ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเต่ำงอย  

                                                                               4  ต.ค.64 
 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 โครงการปรองดองสมานฉันท์ 1 10,000.00 6,000.00

2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

3 โครงการวางแผนและจัดทำผังชุมชน 3 100,000.00 0.00

4 โครงการจัดทำแผนชุมชน 3 5,000.00 5,000.00

5
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุ

และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
2 0.00 0.00

6
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและคณะกรรมการติดตามประเมิยนผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
3 0.00 0.00

7 มาตราการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

8 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 2 0.00 0.00

9 กิจกรรมโตไปไม่โกง 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10 กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) 3 0.00 0.00

11 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น(กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟัง) 1 10,000.00 0.00

12 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 0.00 0.00

13 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 1 20,000.00 0.00

14 กิจกรรมจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

15 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย 3 0.00 0.00

16 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 1 80,000.00 0.00

17 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 1 20,000.00 15,000.00

18 กิจกรรมประชุมสภาองค์การส่วนตำบลเต่างอย 2 0.00 0.00

19 กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานผลการตรวจควบคุมภายใน 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

20
มาตราการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระที่ได้ดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
3 0.00 0.00

21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 1 80,000.00 0.00

22 โครงการปลูกป่าชุมชนในที่สาธารณะและป่าชุมชน 1 20,000.00 0.00

23 กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2 0.00 0.00

24 กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการ 3 0.00 0.00

25 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 3 0.00 0.00

26
มาตราการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลดขั้นตอนและระยะ

เวลาในการปฎิบัติราชการ
3 0.00 0.00

27 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 1 15,000.00 0.00

28 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเต่างอย 1 150,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

29
มาตราการคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย

ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย
3 0.00 0.00

30 โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้นำ 1 10,000.00 0.00

31
โครงการมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ(ฝึกอบรมสัมนาและพัฒนาประส

ิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
1 30,000.00 15,000.00

32
โครงการมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ(ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ

่ายพลเรือนหลักสูตรทบทวน 3 วัน)
1 50,000.00 45,000.00

33
กิจกรรมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอยหลากหลายช่องท

าง
4 0.00 0.00

34 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000.00 0.00

35 มาตราการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 4 0.00 0.00

36 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 0.00 0.00



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค 1.เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบภาวการณ์ระบาดขอโรคโควิด-19 รัฐบาลและจังหวัดได้มีประกาศและมาตรการต่างๆ ออกมาหลายฉบับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/มาตรการ

กิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้พร้อมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 36 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 86,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.87

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 80.56

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายเชิดชัย ไกยะษา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

คำอธิบาย



มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


