
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก โทร 0 4493 8820  
ที่ สป 345/2565 วันที่  20  เมษำยน  2565 
เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขยำยกรอบ 
        เวลำถึงปีงบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 เร่ืองเดิม 
 ตำมหนังสือส ำนักงำน ป.ป.ช. ท่ี ปช.0013/ว0065 ลงวันท่ี 15 เมษำยน 2563 เรื่อง แนว
ทำงกำรรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ขอควำมร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ทรำบทุกรอบปีงบประมำณจนส้ินสุดปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยจ ำแนกรำยงำนผลจ ำนวน 2 รอบต่อปี
ผ่ำนระบบ(E-Plannacc) เว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. นั้น 

 ข้อเท็จจริง 
 ส ำนักปลัด ได้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ (E-Plannacc) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียด
ตำมเอกสำรท่ีแนบมำพร้อมนี ้

 ข้อพิจารณา/เสนอแนะ 
 เห็นควรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนติดตำมปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -
2564) ขยำยกรอบเวลำถึงปีงบประมำณ พ.ศ 2565 รอบ 6 เดือนตำมห้วงระยะเวลำท่ีก ำหนด  

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

(ลงช่ือ)................................................... 
นำงกนกลักษณ์  แดขุนทด 

                                     หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………. 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................... 
(นำงสำววนิดำ  ถีสูงเนิน) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 
 

/ควำมเห็น...  
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ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………….. 

 
      (ลงช่ือ).............................................................. 

(นำยส ำรำญ  พินิจ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

  ทรำบอนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมเสนอ...............................................................................................  
  ควำมเห็นอื่น 
ๆ............................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).......................... ................................ 
(นำยสุทิน โสงขุนทด) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2 0.00 0.00

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 0.00 0.00

3 อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4 30,000.00 0.00

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการทางการเมือง 1 30,000.00 0.00

5 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 4 0.00 0.00

6 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00 0.00

7 โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 10,000.00 1,800.00

8 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน

2 0.00 0.00

9 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

10 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 0.00 0.00

11 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 0.00 0.00

12 โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน 1 30,000.00 0.00

13 โครงการลด ละ เลิก อบายมุข 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 0.00 0.00

15 ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 2 0.00 0.00

16 Big Cleening Day ตำบลด่านนอก 3 1,000.00 0.00

17 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 4 0.00 0.00

18 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

19 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

20 กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ 1 0.00 0.00

21 โครงการจัดอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 30,000.00 0.00

22 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล 1 150,000.00 62,200.00

รวมทั้งสิ้น 281,000.00 64,000.00 10 2 10 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 22 โครงการ

 รอการรายงาน 10 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 64,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.78 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 31.43 

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


