
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

(รอบ 12 เดือน) 
 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 

อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
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รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) 
------------------------------------------------ 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาล้าน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขึ้น 
 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้การ
ด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 มาตรการ "การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ" 2 0.00 0.00

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 5,000.00 0.00

3 มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 2 0.00 0.00

4 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ พ่อ - แม่ ดีเด่น 2 10,000.00 0.00

5 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง" 1 0.00 0.00

6 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 18,000.00 20,000.00

7 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 

องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

2 5,000.00 0.00

8 มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ" 2 0.00 0.00

9 มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 2 0.00 0.00

10 กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

11 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 1 5,000.00 0.00

12 มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 โครงการส่งเสริมการปลุกป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ 

ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและปลูกต้นไม้สองข้างทาง

1 50,000.00 0.00 ขอรับสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จาก

หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้

14 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ

ขาล้าน

1 0.00 0.00

15 มาตรการ "ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" 1 10,000.00 3,625.00

16 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เขาล้าน

1 35,000.00 0.00

17 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้แบบปลอดสารพิษเพื่อการบริโภค 1 5,000.00 0.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

18 มาตรการ "การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)" 2 0.00 0.00

19 กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 2 0.00 0.00

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาล้าน (กิจกรรม"โตไปไม่โกง") 1 20,000.00 0.00

21 มาตรการ 

"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน"

1 0.00 0.00

22 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

23 มาตรการ 

"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"

3 0.00 0.00

24 มาตรการ "ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทำการ อบต.เขาล้าน" 3 0.00 0.00

25 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00 0.00

26 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย" 3 0.00 0.00

27 มาตรการ 

"แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน"

3 0.00 0.00

28 มาตรการ "กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน" 3 0.00 0.00

29 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกา

รจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3 20,000.00 0.00

30 กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 150,000.00 0.00

31 มาตรการ "ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย"

4 0.00 0.00

32 กิจกรรม 

ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

33 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00 0.00

34 มาตรการ "เฝ้าระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน" 4 0.00 0.00

35 มาตรการ 

"แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน"

3 0.00 0.00

36 มาตรการ "ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต" 4 0.00 0.00

37 มาตรการ "จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ2562" 4 0.00 0.00

38 กิจกรรม จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 4 0.00 0.00

39 มาตรการ "จัดทำรายงานการควบคุมภายใน" 4 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 343,000.00 23,625.00 0 1 31 7

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 39 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 23,625.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.89 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 80.77 

** ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน น.ส.เนตรนรินทร์ นกน่วม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




