
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง ด าเนินการ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

1  กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  1  0.00  0.00   
 

  

2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากร 1  80,000  0.00    
 

 

กิจ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อปท.  

1  0.00  0.00   
 

  

4  โครงการอนุรักษ์ รักษา ป้องกันและ
ปราบปรามการตัดต้นไม้ในเขตป่าชุมชน  

1  100,000  0.00    
 

 

5  โครงการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน ้า 1  200,000  
 

0.00 
 

   
 

 
 

 
 

6 ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 100,000  0.00      



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ แล้ว
เสร็จ 

ไม่
สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

7 
มาตรการออกค้าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต้าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 

2 0.00 0.00 
    

 

8 
กิจกรรมการจัดการสาธารณะและบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 0.00 0.00 
    

 

9  โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ
การจักหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง  

2  30,000.00  25,000.00   
 

  

10  มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน 

2  0.00  0.00   
 

  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอรายงาน อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

11  มาตรการลดขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

2  0.00  0.00   
 

  

12  มาตรการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพัก
เที่ยงและนอกเวลาราชการ 

2  0.00  0.00   
 

  

13  มาตรการการมอบอ้านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั นตอนการปฏิบัติราชการ 

2  0.00  0.00   
 

  

14  มาตรการจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  2  0.00  0.00   
 

  

15  มาตรการ การจัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลจาน
ใหญ ่

2  0.00  0.00   
 

  

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

16  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ  

2  0.00  0.00   
 

  

17  มาตรการแต่งตั งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2  0.00  0.00   
 

  

18  มาตรการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลจานใหญ่ ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

2  0.00  0.00     ไม่มี 
เรื่อง 
ร้องเรียน 

19  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานราชการส่วน
ท้องถิ่นและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 

3  20,000  20,000       

20 กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลจานใหญ่ 

3  0.00  0.00   
 

  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมายเหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

21  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

3  0.00  0.00    
 

 

22  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญและ
หลากหลาย  

3  0.00  0.00   
 

  

23  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลจานใหญ่  

3  0.00  0.00   
 

  

24  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท้า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

3  30,000  30,000    
 

 

25  มาตรการ การด้าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต้าบลจานใหญ่ 

3  0.00  0.00   
 

  

26 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร้าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3        

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ แล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

27  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

3  0.00  0.00     ไม่มี 

28  มาตรการแต่งตั งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผนพัฒนาต้าบลจานใหญ่  

3  0.00  0.00   
 

  

29 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าแผนชุมชน  3  0.00  0.00   
 

  

30  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต้าบลประจ้าปี 3  0.00  0.00    
 

 

31 มาตรการแต่งตั งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

3  0.00  0.00    
 

 

32 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลจานใหญ่ 

3 0.00 0.00      

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

33  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลจานใหญ่ 

3  0.00  0.00   
 

  

34  มาตรการจัดท้ารายงานควบคุมภายใน 4  0.00  0.00   
 

  

35 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00  0.00   
 

  

36  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริการบริหารส่วนต้าบลจานใหญ่ 

4  0.00  0.00   
 

  

37 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั ง การ
โอนย้าย 

4  0.00  0.00   
 

  

38 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4        

          



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ รอบ 12 เดือน 

ล าดับ  รายการโครงการ (ตั้งต้น)  มิติ งบประมาณ   

(บาท) 

เบิกจ่าย   

(บาท) 

สถานะ หมาย
เหตุ 

รอ
รายงาน 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ  

ด าเนินการ
ได้ 

39  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริการส่วน
ต้าบลจานใหญ่ 

4  0.00  0.00   
 

  

40  กิจกรรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภา 

4  0.00  0.00   
 

  

41 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 0.00  0.00   
 

  

42  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4  0.00  0.00   
 

  

43 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 4  0.00  0.00   
 

  

44 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 4 0.00 0.00      

 
 



 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1. ปัญหา - อุปสรรค เนื่องจากยังคงมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องท าให้โครงการที่บรรจุไว้ในแผนป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2564 บางโครงการ
ไม่ได้ด าเนินการ  

2. ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ โดยค านึงถึงตัวช้ีวัดที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ   

และบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดโครงการที่จัดขึ้นตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 44 โครงการ  

 รอการรายงาน 0 โครงการ  

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ  

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 36 โครงการ  

 ไม่สามารถด าเนินการได้ 8 โครงการ  

 เบิกจ่ายงบประมาณ 25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.46   

 มีการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 81.81  

 

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายเอกชัย  ภิรมย์พันธ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

ค าอธิบาย 
มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต   

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 


