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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน 2 20,000.00 5,950.00

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับฝ่าย การเมือง 

และฝ่ายประจำและประชาชนทั่วไป

1 10,000.00 0.00

3 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 1. 

มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 2. 

มาตรการให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมติดตามงานที่รับรับมอบหมายจากผู้ใต้บังคับบัญชาทุกเด

ือน 3. มาตรการประชุมติดตามงานตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ทุกเดือน

1 0.00 0.00

4 กระทำการที่เป็นการป้องกันแหล่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 1. 

มาตรการให้พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องติดป้ายชื่อและตำแหน่งขณะปฏิบัติรา

ชการ

1 0.00 0.00

5 การประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. 

มาตรการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

1 0.00 0.00

6 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ร.9 1 10,000.00 0.00

7 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

โดยประกาศข้อความวัฒนธรรมองค์กรเพื่อจูงใจในองค์การ

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

8 โครงการ อบต.คุณธรรม โปร่งใจ ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้ - 

กิจกรรมจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี - กิจกรรมจัดประชุมชนผู้บริหาร ส.อบต. 

(สภากาแฟ อบต.) - กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน 

- กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร ส.อบต.และชุมชน

1 20,000.00 6,000.00

9 โครงการหนูน้อยอาสาทำดี 1 10,000.00 0.00

10 1.การจัดทำประกาศสัตยาบัน 

ยกระดับความร่วมมือในการแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบของตำบลแม

่พริก 2. การจัดทำประกาศข้อกำหนดผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร

2 0.00 0.00

11 1. การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาและข้าราชการ 

พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 2. 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อ

น 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการสร้างองค์กรโปร่งใส/ป้องกันการทุจริต

2 15,000.00 0.00

12 1. โครงการบูรณาการเคลื่อนที่บริการเพื่อประชาชน 2. 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 3. โครงการ 

“ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักธรรมภิบาล 

เพื่อพัฒนาด้านความโปร่งใสขององค์กร” 4.การลดขั้นตอนในการบริการประชาชน

2 10,000.00 5,000.00

13 โครงการสร้างเครือข่ายตัวอย่าง อปท. ด้านการป้องกันการทุจริต 2 10,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 1.โครงการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมประจำตำบลแม่พริก 2. คลีนิค กฎหมายเพื่อประชาชน 3. 

สายด่วนผู้บริหาร 4. โครงการตาสับปะรดป้องกันการทุจริต

2 0.00 0.00

15 โครงการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่พริก ประกอบด้วย 7 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

1.พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชน/ศูนย์ ICT 

2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี/กิจกรรมของ อบต. 

3.จัดทำจดหมายข่าวประจำไตรมาส 4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร 

5.ปรับปรุงพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 6.กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 

7.จัดอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น 8. การจัดทำ 

พรบ.อำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ

3 10,000.00 0.00

16 โครงการพัฒนากระบวนงานการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 

ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ดังนี้ 1. 

การพัฒนาปรับปรุงศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 

2.การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร 3. เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน 4. กิจกรรมประชุมผู้นำสัญจร 5. 

กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การจัดทำแผนชุมชน/แผนตำบลฯลฯ

3 10,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

17 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีกิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม ดังนี้ 1. 

กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 2. กิจกรรมสภาสัญจร 3. 

กิจกรรมการเปิดสภาให้ประชาร่วมรับฟังการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 4. 

การแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการทำงานในแต่ละฝ่ายของสภา 5. 

ยุวชนอาสาสมัครประชาธิปไตย 6. อาสาสมัครการต่อต้านการทุจริต 7. 

การแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างฯ 8. 

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน 9. 

การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบ

3 20,000.00 15,000.00

18 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ระดับหน่วยงาน 2. การรายงานผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด 3. 

มีระบบการตรวจสอบภายใน/หน่วยตรวจสอบภายในองค์กร 4. 

มีแผนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 5. 

ความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

19 1. มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2. 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร /แนวทางการบริหารงานบุคคล 3. 

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 

4.กิจกรรมการการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ

นา 5. 

กิจกรรมการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบการจัดซื้อ

จัดจ้าง 6. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม / โครงการต่าง 

ๆ 7. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนรับทราบ 8. การรายงานการจัดซื้อ 

จัดจ้าง

4 0.00 0.00

20 โครงการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา อบต.แม่พริก ประกอบด้วยกิจกรรม 7 

กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2. 

กิจกรรมการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรม / อนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

,เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ฯลฯ 3. 

กิจกรรมแต่งตั้งสมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 4. 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาร่วมในการทำงาน ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ 

อปท.

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

21 โครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการทุจริตประกอบ ด้วย 4 กิจกรรม 1. 

กิจกรรมการประชุมสัญจรเพื่อการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในอำเภอ แม่สรวย 2. 

กิจกรรมการสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายป้องกันการทุจริต กับ ป.ป.จ. 

3.กิจกรรมรณรงค์และรับสมัครสมาชิกภาคประชาชน ต้านคอร์รัปชั่น 

4.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายต้านการทุจริตกับ อปท. หรือหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนอื่น ๆ

4 10,000.00 5,000.00

22 โครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย หมู่บ้านช่อสะอาดตำบลแม่พริก 3 20,500.00 0.00

23 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ (บ้าน วัด โรงเรียน : บวร) 3 15,000.00 0.00

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 3 15,000.00 0.00

25 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติและกระบวนการทำงานฯ สู่ความโปร่งใส 1 0.00 0.00

26 การเสริมเสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร 1 0.00 0.00

27 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 1 0.00 0.00

28 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 1 0.00 0.00

29 การบูรณาการเคลื่อนที่ การลดขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน 2 20,000.00 3,250.00

30 โครงการอบรมเยาวชน (ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 3 30,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

31 การส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายแก่ สมาชิกสภา อปท. 4 50,000.00 20,000.00

32 โครงการ การพัฒนาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ 4 15,000.00 5,000.00

33 จิดอาสาพัฒนาชุมชน 3 10,000.00 0.00

34 การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ 

ดุแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้งโอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

4 0.00 0.00

35 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการป้องกันวันต่อต้านการทุจริตสากล 3 10,000.00 4,175.00 ปัญหาอุปสรรค์ -

เนื่องด้วยอยู่ในช่วงสถานะการ

ณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 

จึงต้องมีการปรับลดกลุ่มเป้าหม

ายการดำเนินงาน -

การจัดกิจกรรมต้องเพิ่มความร

ะมัดระวัง 

และต้องเป็นไปตามมาตรการก

ารป้องกันโรคติดต่อฯ 

ที่ภาครัฐกำหนด

รวมทั้งสิ้น 340,500.00 69,375.00 0 13 22 0



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1.เนื่องด้วยในปัจจุบันมีสถานการณ์โรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมหรือโครงการบางรายการอาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนช่วงระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

2.ในบางกิจกรรมหรือโครงการ อาจมีการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณ ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ จึงอาจทำให้จำนวนงบประมาณลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากแผนที่กำหนด

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 35 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 69,375.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 75.00 

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายพีรันธร ท้าวคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติแผนป้องกันการทุจริต

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 



มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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