
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน 
  

 ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 ได้มี
มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2565  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้ดําเนินการบันทึกรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ผ่านระบบ e-PlanNACC ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์
www.takeantong.go.th แบนเนอร์ “คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต” 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 

 
                                                                 (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 

                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  
รายงานรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  

ตาตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตมแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต  

ประจําปประจําปงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๕๒๕๖๕  

ขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทองขององคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง  
รอบ รอบ ๖๖  เดอืนเดอืน  

(๑ (๑ ตุลาคม ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ ––  ๓๓๑ ๑ มีนาคม มีนาคม ๒๕๖๕๒๕๖๕))  

  
องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  

อําเภออําเภอกาญจนดิษฐกาญจนดิษฐ    จังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  
 

 



องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

1 19 3 1,150,000.00 0.00 0.00 15.79 0.00

2 28 20 320,000.00 0.00 0.00 71.43 0.00

3 17 9 415,000.00 80,000.00 7,554.00 52.94 1.82

4 15 5 140,000.00 0.00 0.00 33.33 0.00

รวม 79 37 2,025,000.00 80,000.00 7,554.00 46.84 0.37

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

19 1,150,000.00 28 320,000.00 17 415,000.00 15 140,000.00 79 2,025,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

19 0.00 28 0.00 17 80,000.00 15 0.00 79 80,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 1,150,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 320,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 415,000.00 80,000.00 7,554.00

มิติที่ 4 140,000.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 2,025,000.00 80,000.00 7,554.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

79 79 3 42 37 0 73.42 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2565



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 1 20,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลตะเคียนทอง (กิจกรรม 

“โตไปไม่โกง”)

1 50,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

3 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 2 0.00 0.00

4 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 2 0.00 0.00

5 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2 0.00 0.00

6 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 

และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

7 มาตรการ 

“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง”

3 0.00 0.00

8 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาช

นโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

2 0.00 0.00

9 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 10,000.00 0.00

10 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 3 100,000.00 0.00

11 โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง 4 0.00 0.00

12 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00 0.00

13 โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน 3 70,000.00 2,518.00

14 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหา

ร

4 0.00 0.00

15 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

16 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง 3 0.00 0.00

17 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

18 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 4 0.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน

19 มาตรการ 

"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง"

1 0.00 0.00

20 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

21 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

22 มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 0.00 0.00

23 มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 3 0.00 0.00

24 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 4 0.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน

25 มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ

2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

26 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองเคลื่อนที่ 3 70,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

27 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 0.00 0.00

28 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 2 70,000.00 0.00

29 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00 0.00

30 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

2 50,000.00 0.00

31 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีย

นทอง

3 0.00 0.00

32 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 1 0.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน

33 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 3 70,000.00 2,518.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

34 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 70,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

35 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2 0.00 0.00

36 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 3 70,000.00 2,518.00

37 กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง” 2 0.00 0.00

38 กิจกรรม 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

2 0.00 0.00

39 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 2 0.00 0.00

40 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 2 0.00 0.00

41 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

42 มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล้าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนท

องว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”

2 0.00 0.00

43 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

3 0.00 0.00

44 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลต

ะเคียนทอง

1 0.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน

45 มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 1 0.00 0.00

46 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00

47 มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 1 0.00 0.00

48 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง 1 200,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

49 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 2 0.00 0.00

50 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

51 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

52 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1 30,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

53 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

1 200,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

54 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 1 100,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

55 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00 0.00

56 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ

2 0.00 0.00

57 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 2 0.00 0.00

58 มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น”

3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

59 โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3 30,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

60 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง 4 0.00 0.00

61 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 1 100,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

62 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 2 0.00 0.00

63 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 3 5,000.00 0.00

64 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

65 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00 0.00

66 โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 2 70,000.00 0.00

67 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลตะเคียนทอง (กิจกรรม 

“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

1 50,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

68 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2 0.00 0.00

69 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 1 100,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

70 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 10,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

71 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 200,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

72 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 10,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

73 โครงากรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

1 30,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

74 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 30,000.00 0.00

75 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย 

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

4 0.00 0.00

76 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 2 50,000.00 0.00

77 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 100,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

78 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 

วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

1 30,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

79 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 30,000.00 0.00 - 

ไม่ได้อยู่ในช่วงระยะเวลาการด

ำเนินการตามแผน - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ยังไม่ประกาศใช้

รวมทั้งสิ้น 2,025,000.00 7,554.00 0 42 37 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค 1. ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความรู้ความเ้ข้าใจในการจัดทำแผนฯ 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนฯ มีจำนวนมากและซ้ำซ้อน 

เนื่องจากผู้จัดทำขาดความรู้ความเ้ข้าใจในการจัดทำแผนฯ 3. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนฯ มีจำนวนมากและซ้ำซ้อน จึงไม่สามารถนำมาตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ 



ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หรือความประสบผลสำเร็จน้อย 4. โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นยอดรวม ทำให้การบันทึกงบประมาณมีการกำหนดงบประมาณซ้ำซ้อนกัน 

5.โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรม มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 6. 

เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้ประกาศใช้ ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จึงไม่ได้ดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 1. สำนักงาน ป.ป.ช. ควรมีการจัดการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำแผนฯ ให้กับ อปท. เพื่อสร้างความรู้ความใจในการจัดทำแผนฯ 2. ควรจัดตัวอย่างของแผนฯ เป็นไฟล์ WORD เพื่อให้ อปท. 

นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความรวดเร็วและเห็นภาพได้ชัดในการดำเนินการ 3. ควรจัดทำกลุ่มไลน์ เพื่อให้คำแนะนำ หรือได้แชร์ประสบการณ์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ อปท.

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 79 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 7,554.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 73.42 

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายสมพร มานะจิตต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 



มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

1 เทศบาลตำบลกรูด กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

2 เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

3 เทศบาลตำบลช้างขวา กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

4 เทศบาลตำบลช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

5 เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

6 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 73.42 มาก

8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง กาญจนดิษฐ์ 52.56 มาก

9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

11 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

12 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ 35.14 กลาง

13 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

14 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส กาญจนดิษฐ์ 0 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2565



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทององคการบริหารสวนตําบลตะเคียนทอง  
หมูที่ หมูที่ ๗๗  ตําบลตะเคียนทองตําบลตะเคียนทอง  
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