
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ…….สำนักปลัด......องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า……….. 
 

ที่  ศก  7๕๒๐๑/...........-..........วันที่.......31......มีนาคม.....พ.ศ.....2565.... 
.. 

เรื่อง      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
                       
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

  เรื่องเดิม 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดศรีสะเกษ             
ได้ดำเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 0 - ๒๕๖4)     
และในการนี้ คณะกรรมการ ป.ช.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้
ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)        
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึง เจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  สร้างกลไกในการ
ตรวจสอบการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบ
เวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าจึงขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตที่
จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า พ.ศ. 256๔ - 256๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้าต่อไป  

ทั้งนี้  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2564 - 2565) รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน 
ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC)  

 ข้อเท็จจริง 

  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า ได้ดำเนินงานบันทึกโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต  (พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖5) ผ่านระบบ (E-PlanNACC) 
https://www.nacc.go.th ของสำนักงาน ป.ป.ช. และได้ดำเนินการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ระเบียบ/กฎหมาย /หนังสือสั่งการ 

  - หนังสือ ที่ มท ๐810.3/ว1300  ลงวันที่  3 พฤษภาคม  256๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ไปปฏิบัติ 
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี  2561 
  - หนังสือ ที่ ปช. 0004/ว 0070 ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามการประเมินผลการ
นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 

  ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PlanNACC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ  
 

https://www.nacc.go.th/
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สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า เห็นควรรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี  พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  โดยทั่วกันผ่านทาง
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า (www.Nongka-local.go.th) 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
   

            ลงชื่อ............................................. 
                                               (นางวัลยา   บ้งพรม) 

                                                                              นิติกรชำนาญการ   
  

 

 ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด................................................................... .................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 

ลงชื่อ............................................. 
               (นางจิรฐา  ปิยะวงษ์) 
                หวัหน้าสำนักปลัด อบต.หนองค้า  

 
.ความเห็นปลัด อบต. หนองค้า ............................................................................................................................. ........ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 
  

ลงชื่อ............................................. 
              (นางอำไพร  วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 
 
 

ความเห็นนายก อบต. หนองค้า............................................................................................................................. .......... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
ลงชื่อ..................................................... 
        (นายทองไข   พรหมประดิษฐ์) 

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า 

http://www.nongka-local.go.th/


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา้ รอบ 6 เดือน  

     
งบประมาณ      เบิกจ่าย 

 สถานะ   

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิต ิ
  

อยู่ระหว่าง   ดำเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหต ุ  
(บาท)         (บาท) รอรายงาน 

 
     

ดำเนินการ   แล้วเสร็จ    ดำเนินการได้ 
  

          

1 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนกัในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  1  0.00 0.00      
            

2 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่  1  0.00 0.00      

 ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถิ่น           
            

3 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทจุริต  1  0.00 0.00      
            

4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  2  0.00 0.00      
            

5 การจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเกีย่วกบั การ  2  0.00 0.00      

 บริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ           

 สำนักงานและในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ อบต.           
            

6   1  0.00 0.00      
 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่         

7 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2  0.00 0.00      
           

8 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อ 2  0.00 0.00      

   ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ        

           
           

9 มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 2  0.00 0.00      
           

10 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม 2  0.00 0.00      
                             



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา้ รอบ 6 เดือน 

   
งบประมาณ     เบิกจา่ย 

 สถานะ   

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ
 

อยู่ระหว่าง   ดำเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหต ุ
(บาท) 

 
        (บาท) รอรายงาน 

 
    

ดำเนินการ    แล้วเสร็จ   ดำเนินการได้ 
  

         

11 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความชว่ยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 2  0.00 0.00      
           

12 มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2  0.00 0.00      

 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหวัหน้าส่วนราชการ          
           

13 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1  0.00 0.00      
           

14 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน ์ 1  0.00 0.00      
          

 หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน          
           

15 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 2  0.00 0.00      

           
           
           

16 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 3  0.00 0.00      
           

17 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการ ตามอำนาจหนา้ที่ของ อบต. 
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามยัของประชาชน 
ในท้องถิ่น 

3  0.00 0.00      

          
           

18 
 

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อบต. 
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

1  0.00 0.00      
          

           
           
             



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา้ รอบ 6 เดือน  

    
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 สถานะ   

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิต ิ
 

อยู่ระหว่าง   ดำเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหต ุ 
(บาท) 

 
(บาท) รอรายงาน 

 
     

ดำเนินการ   แล้วเสร็จ    ดำเนินการได้ 
  

          

19  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  3  5,000 0.00      
          
           
           
           

20 การให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ 3  0.00 0.00  
 

   
           

21 การเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทกุภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 4  0.00 0.00      
            

22  การส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต.มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  4  0.00 0.00      

 
ตามกระบวนการและวธิีการทีก่ฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
         

23 กิจกรรมการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการปฏบิัติราชการที่เป็นประโยชน์ 4  0.00 0.00            

 กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน          
           
           

24 กิจกรรมการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลขา่วสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ขา่วสาร ของทางราชการ พ.ศ. 3  0.00 0.00      

 2540          
            

25  กิจกรรมรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง  3  0.00 0.00      
  การได้รับเรื่องระยะเวลาและแจ้งผล การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์         
            
            

26   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  4  0.00 0.00      
 ภายใต้ระเบยีบข้อบังคับของกฎหมาย         

          
             



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคา้ รอบ 6 เดือน  

    
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 สถานะ    

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิต ิ
 

อยู่ระหว่าง   ดำเนินการ 
 

 ไม่สามารถ 
 

หมายเหต ุ  
(บาท)     (บาท) รอรายงาน 

  
     

ดำเนินการ แล้วเสร็จ     ดำเนินการได ้
  

          

27 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้  4  0.00 0.00        

 ความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบทีก่ำหนดไว้             
              

28 การจัดทำและการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม พรบ.  4  0.00 0.00        

 การเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑             
              

29 มาตรการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน             

 โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตาม  4                          0.00                     0.00   
 

    

 

 การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคมุภายในให้ผูก้ำกบัดูแล 

            

 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  4  0.00 0.00        

31 กำกับดแูลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ยา้ย ข้าราชการ พนักงาน            
              
              

32 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน ประมาณ  4  0.00 0.00        

  การรับจา่ยเงิน การหาประโยชนจ์ากทรัพย์สินของทางราชการ          
             

33 การประกาศแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 4  0.00 0.00        
             

              

 รวมทั้งสิ้น   5,000 5,000 18 0 15  0    



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 
การดำเนินงานตามแผนฯ ยังไม่ครบทกุกิจกรรม/โครงการ เนื่องจากสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังมีกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ  
 
 
 
สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ 

 
 

 แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจรติ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 33 โครงการ  
 รอการรายงาน 18 โครงการ  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ  
 ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ  
 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ  
 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00   
มีการนำแผนฯ ไปปฏบิัต ิระดบั (น้อย) ร้อยละ 26.79 

 
 
 
 
 
** ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 
 
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางวัลยา บ้งพรม ตำแหน่ง นิติกร 
 
คำอธิบาย 
 
มิติ 1 การสรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  
มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน  
มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

 


