
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

1 กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 0.00  0.00       

2 รณรงค์สร้างจติสำนึกในการพัฒนาสังคม 1 20,000.00 0.00      

3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 2 30,000.00 0.00      

4 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

4 0.00 0.00     
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=1684 

5 โครงการพัฒนาแผนท่ีภาษ ี 1 80,000.00 0.00      

6 กิจกรรมวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2 30,000.00 0.00      

7 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3 0.00 0.00     
รับฟังความคิดเห็น 
การรับและการตอบสนองเร่ือง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาช 
น ทางเวปไซต์ อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 

th/?page_id=3522 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

8 กิจกรรมการายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00  0.00      รายงานผลผ่านเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=1700 

9 จัดตั้งมวลชนสัมพันธ์ 4 20,000.00 0.00       

10 หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที ่ 3 20,000.00 0.00       

11 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.เชียงดา 1 10,000.00 0.00       

12 กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่น
ตำบลเชียงดา 

2 0.00  0.00       

13 กิจกรรมการกำหนดช่องทางในการแจ้งเหตุทุจริต 3 0.00  0.00      
ช่องทางร้องเรียนผ่านเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=1680 

14 โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 1 20,000.00 0.00       

15 การจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 3 20,000.00 22,160.00      

16 กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างการ
พัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 

4 0.00  0.00       



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

17 กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างการ
พัสดุตรวจสอบการจ้าง 

3 0.00  0.00       

18 จัดค่ายเยาวชนเพื่อจัดตั้งศูนยเ์ยาวชนตำบล 1 50,000.00 0.00       

19 กิจกรรมการประชุมประจำเดือนพนักงานและการประชุมกลุ่มย่อย 
(work Shop) ของทุกกอง 

2 0.00  0.00       

20 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

2 0.00  0.00      
กิจกรรมรับฟังผ่านเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?page_id=3522 

21 มาตรการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมของ อบต.ในรูปของ
คณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนโครงการ 

3 0.00  0.00      
ประกาศองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเชียงดา เร่ือง 
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  

22 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏบิัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานและลูกจ้างฯ 

4 250,000.00 0.00       

23 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตของคน
ในตำบลเชียงดา 

1 10,000.00 0.00       



 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

24 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 2 0.00  0.00       

25 กิจกรรมแสดงเจตจำนง “นโยบายต่อต้านการทุจริต” 2 0.00  0.00       

26 โครงการประชุมสภา อบต.เชียงดาสัญจร 4 5,000.00 0.00       

27 สร้างความโปร่งใสในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00  0.00       

28 มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา 

4 0.00  0.00       

29 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดารวมทั้งหน่วยงานราชการภายในตำบล 

1 50,000.00 0.00       

30 มาตรการแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสการบรหิารงานพัสดุด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 0.00  0.00       

31 มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา 

3 0.00  0.00      ประชาสัมพันธ์ผา่นเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?page_id=1804 

32 โครงการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 4 0.00  0.00       

33 โครงการ อบต.สีขาว 1 0.00  0.00       



 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

34 มาตรการจัดทำแผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00  0.00      เวปไซต์ อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?page_id=3522 

35 โครงการประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 3 0.00  0.00      เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=1728 

36 โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 3 0.00  0.00       

37 กิจกรรมการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดา 

4 0.00  0.00      ดำเนินการและ
ประชาสัมพันธ์ผ 
ผ่านเวปไ๙ต์ อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=1658 

38 กิจกรรมการประชุมประจำเดือนพนักงานและการประชุมกลุ่มย่อย 
(work Shop)ของทุกกอง 

1 0.00  0.00       

39 โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 2 0.00  0.00       



 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

40 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 3 0.00  0.00      
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=4792 

41 มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

2 0.00  0.00       

42 กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหลากหลายช่องทาง 

3 0.00  0.00      
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?page_id=1804 

43 ติดตามผลการประเมินควบคุมภายใน 4 0.00  0.00      
ประชาสัมพันธ์ผา่นเวปไซต์ 
อบต.เชียงดา 
https://www.chiangda.go. 
th/?p=1658 

44 โครงการเสรมิสร้างธรรมาภิบาล อบต.เชียงดา 4 5,000.00 0.00       

45 มาตรการจัดทำประมวลจริยธรรม 1 0.00  0.00       

46 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตริาชการ 2 0.00  0.00       

47 มาตรการมอบอำนาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 2 0.00  0.00       



 

ปัญหา อุปสรรค  เนื่องจากบางโครงการยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
และข้อเสนอแนะ เมื่อถึงกำหนด หรือรัฐมีมาตรการผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมได้ หน่วยงานควรเร่งจัดกจิกรรม/โครงการให้ครบ 

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 48 โครงการ 
 รอการรายงาน 0 โครงการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 โครงการ 
 ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ 
 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ 
 เบิกจ่ายงบประมาณ 22,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 
 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 47.92 
 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา รอบ 6 เดือน 

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

สถานะ 
หมายเหตุ รอรายงาน อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

48 มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้าง 4 0.00  0.00       

รวมท้ังสิ้น 620,000.00 22,160.00 0 25 23 0  



**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565** 

 

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายยุทธเดช  พลรัตน์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 

 

คำอธิบาย 

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


