
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
  

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีสถานะจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ผานเกณฑ
มาตรฐานแลว ใหรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รอบ 6 เดือน 
ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม ใหสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติประจำจังหวัด ผานระบบ e-PlanNACC ทางเว็บไซต www.nacc.go.th น้ัน 

  องคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ไดดำเนินการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เสร็จเรียบรอยแลวรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต www.parkchaluy.go.th  หัวขอ 
“รายงานแผนปฏิบัติราชการ” 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕65 
 
 

 
                                                                 (นายวัชระ  โรยทองคำ) 

                            นายกองคการบริหารสวนตำบลปากฉลุย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parkchaluy.go.th/


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 0.00 0.00

2 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00 0.00

3 กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1 0.00 0.00

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 1 10,000.00 0.00

5
โครงการฝึกอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชน

และประชาชนทั่วไป
1 10,000.00 0.00

6 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00

7
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
2 0.00 0.00

8
กิจกรรม

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
2 0.00 0.00

9 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10 มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 2 0.00 0.00

11 กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

12 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2 0.00 0.00

13 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 0.00

14

กิจกรรม

การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฎิบัติ

2 0.00 0.00

15 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ 2 0.00 0.00

16
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
1 5,000.00 0.00

17 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 2 0.00 0.00

18 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

19
กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
1 0.00 0.00

20 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2 0.00 0.00

21 มาตรการ ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ conflict of interest 1 0.00 0.00

22 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 2 0.00 0.00

23 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 1 10,000.00 0.00

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค 1. การจัดทำโครงการ กิจกรรม และมาตรการต่าง ๆ มีมากจนเกินไป มีความซ้ำซ้อน หรือมีรายละเอียดเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เนื่องมากจากความไม่เข้าใจในการจัดทำแผน 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริต

ไม่ได้บูรณาการกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อเสนอแนะ

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในรอบถัดไป 2.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 23 โครงการ

 รอการรายงาน 23 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 0.00

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายอภิชาต อินทวิเศษ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

1 9 0 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 14 0 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

3 0 0 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

4 0 0 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 23 0 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 55,000.00 14 0.00 0 0.00 0 0.00 23 55,000.00

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 

9 0.00 14 0.00 0 0.00 0 0.00 23 0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 55,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00

รวม 4 มิติ 55,000.00 0.00 0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ

คิดจาก

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

56 23 0 0 0 0 0.00 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

53 องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ท่าฉาง 67.31 มาก

54 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน ท่าฉาง 41.07 กลาง

55 องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ท่าฉาง 0 น้อย

56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ท่าฉาง 17.54 น้อย

57 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ท่าฉาง 14.2 น้อย

58 เทศบาลตำบลท่าฉาง ท่าฉาง 62.93 มาก

59 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ท่าฉาง 12.2 น้อย

60 องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ท่าชนะ 50 มาก

61 เทศบาลตำบลท่าชนะ ท่าชนะ 79.31 มาก

62 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง ท่าชนะ 0 น้อย

63 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ท่าชนะ 0 น้อย

64 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ ท่าชนะ 89.29 มาก

65 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ท่าชนะ 76.32 มาก

66 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ท่าชนะ 0 น้อย

67 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง บ้านตาขุน 0 น้อย

68 องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง บ้านตาขุน 34.04 กลาง

69 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย บ้านตาขุน 0 น้อย

70 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน บ้านตาขุน 70.59 มาก

71 เทศบาลตำบลบ้านตาขุน บ้านตาขุน 50 มาก

72 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม 61.29 มาก

73 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ บ้านนาเดิม 0 น้อย

74 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ บ้านนาเดิม 11.82 น้อย

75 เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านนาเดิม 0 น้อย

76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บ้านนาเดิม 0 น้อย

77 เทศบาลตำบลท่าชี บ้านนาสาร 38.39 กลาง

78 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ บ้านนาสาร 35.71 กลาง

79 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร 0 น้อย


