
    

สวนราชการ    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
ที่   บก  8020๑   
เร่ือง    รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต ประจําป 
 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
  

    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีได

ส่ังการใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ

  องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไ

ประจําป ๒๕๖๔  และไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาว  

ไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ในพื้นที่ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดครบตามแผนปฏิบัติการ

จัดทําแผนปองกันปราบปรามทุจริตและป

พ.ศ.  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกนี้
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
 

     
           

     
     
จาสิบเอก 
 (ปานเทพวิมลรัตน   อุปรโคตร
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก
 
 
 
 
 
 

               

 

 

            บันทึกขอความ 
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

        วันที่  5  มกราคม  ๒๕๖5 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํป 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เห็นชอบตามขอเสนอของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีได

ส่ังการใหหนวยงานภาครฐัทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริต

และไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาว  แตเนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อ

ในพ้ืนที่ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดครบตามแผนปฏิบัติการ 

จัดทําแผนปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายบันทึกน้ี 

ทราบ 

                  (นางโอภาศ   ศรีกงพาน) 
                เลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนปองกัน 

ปราบปรามทุจรติและประพฤติมชิอบ 
         
              

ปานเทพวิมลรตัน   อุปรโคตร) 
สมสนุก 

             (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕๖4  

เห็นชอบตามขอเสนอของ

ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีได

ส่ังการใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริต

แตเนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อ

 คณะกรรมการ

ระพฤติมิชอบ  จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 มาตรการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

2 กิจกรรมการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 0.00 0.00

3 การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2 0.00 0.00

4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2 0.00 0.00

5 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 3 0.00 0.00

6 มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 3 0.00 0.00

7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 3 0.00 0.00

8 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 3 0.00 0.00

9 มาตรการกำหนดขั้นตอนกระบวนการร้องเรียน 3 0.00 0.00

10 โครงการอบต.เคลื่อนที่ 3 20,000.00 0.00

11 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 3 0.00 0.00

12 โครงการประชาคมแผนชุมชน 3 20,000.00 10,105.00

13 โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 20,000.00 10,000.00

14 แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

15 กิจกรรมประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 3 0.00 0.00

16 กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

17 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานบุคคลให้ประชาชนทราบ 4 0.00 0.00

18 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 0.00 0.00

19 เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของอบต.สมสนุก 4 0.00 0.00

20 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายแก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 4 50,000.00 0.00

21 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสการทุจริต 4 10,000.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 120,000.00 20,105.00 0 0 21 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มี



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 21 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 20,105.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.75 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 58.33 

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางโอภาศ ศรีกงพาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


