
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ'ทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สลานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง 

ตำเนิน 

การ

ตำเนิน 

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ 

ตำเนิน 

การไต้

1 โครงการส ่งเสริมการอน ุร ักษ ์ทรัพยากรธรรมขาต ิและส ิ่งแวดล ้อม 1 30,000.00 0.00

เพื่อป้องกับการแพรระบาด 

ชองโรคไวรัสโคโรบา 

2019 หรือโรคโคว ิด-19

2 มาตรการแต ่งต ั้งผ ู้ร ับผ ิดขอบเก ี่ยวก ับเรื่องร้องเรียนร้องท ุกข ์ 2 0.00 0.00 ๙

3
โครงการจัดทำค์าบรีการพ ื้นท ี่เว ็บไขค ์รายปีและค่าธรรมเน ียมเข ื่อมโมเม'นแนมรายปีของ

องค์กร
3 7,000.00 7,000.00 ๙

4
โครงการอบรมและเข้าคายซรรมะให้ก ับพนักงาน 

เยาวชนและนักเรียนใบเขตพื้นท ี่ตำบลอินทร์แปลง
1 20,000.00 0.00 ๔

เพื่อป้องกันการแพรระบาด 

ของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโคว ิด-19

5
โครงการให ้ความรู้แก ่พน ักงาบส่วนตำบลและประขาขนที่,วไป เรื่อง 

พ.ร.บ.ข้อม ูลขาวสารชองทางราชการ พ.ศ. 2540
3 0.00 0.00 ๔

เพื่อป้องกันการแพรระบาด 

ชอง!รคไวรัสโคโรบา 

2019 หรือโรคโคว ิด-19

6 โครงการจ ัดทำและบริการวารสารประซาสัมพ ันธ์การดำเน ินงานชององค์กร 3 0.00 0.00 ๔



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทรแปลง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ 

ดำเนิน 

การไต้

7 โครงการประขุมประซาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนพัฒนาชุมขน 3 20,000.00 0.00 ๔

8 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท ็จจริงให ้ผ ู้ร ้องเร ียบ ร ้องท ุกข ์ร ับทราบ 3 0.00 0.00 ๙

9 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 0.00 0.00 ๙

10 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00 ๙

11 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายในองค์กร 4 0.00 0.00 ๙

12 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร 4 0.00 0.00 ๙

13 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจ ัดจ้างจากตัวแทนขุมซบ 4 0.00 0.00 ๔

14
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ข ้าราชการ สมาซิกสภาฯ 

และพนักงาบจ้าง
4 100,000.00 0.00 ๔

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโคว ิด-19

15 กิจกรรมการประซาสัมพ ันธ์ป ้าย กรณ ีพบเห็นการทุจริต 4 0.00 0.00 ๔

16 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต ้านการทุจริตของผ ู้บริหารองค์กรปกครองสวบท้องถ ิ่น 2 0.00 0.00 ๙



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เตือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ 

ดำเนิน 

การไต้

17 มาตรการสร้างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00 ๙

18
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

ปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2 0.00 0.00 ๙ '

19 กิจกรรมสร้างความโปรงใสในการพ ิจารณาเล ื่อนขั้นเงินเด ือน 2 0.00 0.00 ๔

20 กิจกรรมควบคุมการเบิกจายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปี 2 0.00 0.00 ๙

21 กิจกรรมพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00 ๔

22 กิจรรมสร้างความโปรงใสในการใช้จายเงินงบประมาณประจำปี 2 0.00 0.00 ๔

23 โครงการเผยแพรข้อม ูลขาวสารต้านการจัดซื้อจ ัดจ้างประจำป ี 2 7,000.00 7,000.00 ๔

24 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.00 0.00 ๔

25 กิจกรรมลดขั้นตอบและระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงาน 2 0.00 0.00 ๔



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทรแปลง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง 

ตำเนิน 

การ

ตำเนิน 

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ 

ตำเนิน 

การไต้

26
โครงการอบรมค ุณ ธรรมจริยธรรมของผ ู้บร ิหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 

และพนักงานจ้าง
1 0.00 0.00 ๔

เพื่อป้องกันการแพรระบาด 

ของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 หรือโรคโควิด-19

27 มาตการการมอบอำนาจ การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ ื่อลดขั้นตอนการปฏิบัต ิงาน 2 0.00 0.00 ๔

28 กิจกรรมเชิดชูเก ียรติประซาชบผู้ม ีจ ิตสาธารณะ 2 0.00 0.00 ๙

29 มาตการจัดทำข้อตกลงการปฏิบ ัต ิราซการ 2 0.00 0.00 ๔

30
กิจกรรมให้ความรวมมีอในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ 

ด ูแลการปฏิบ ัต ิราชการขององค์กร
2 0.00 0.00 ๔

31 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการ 2 25,000.00 0.00 ๙

เพื่อป้องกันการแพรระบาด 

ของโรคไวรัสโคโรบา 

2019 หรือโรคโควิด-19

32 มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายต้านการป้องกันการทุจริต 4 0.00 0.00 ๙



ปัญหา อุปสรรค และข่อเสนอแนะ

สรุปผลการจับเคลอนแผน'ฯ

15̂  แผนปฎิปัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 32 โครงการ

เ ^  รอการรายงาน 1 โครงการ

เ ^  อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

เ ^  ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ

^  ไม่สามารถดำเนินการได้ 6 โครงการ

6 ^  เบิกจ่ายงบประมาณ 14,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.70

เ ^  มีการน่าแผนฯ ไปปฏิปัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 42.37

* *  ข่อมูล ณ วับท่ี 19 เมษายน 2565

ข่ือ - สกุล ผู้รายงาน บางอิศรารักษ์ ผิวงาม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมท่ีไมทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารรา'ซการเพ่ือป้องกับการทุจริต



มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมิส่วนร่วมของภาคประ,ซาขน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน


