
                                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    สำนักปลัด   อบต.บางพลวง        โทร 037-271925 
ท่ี ปจ 73201/ วันที่ 4  เดือน เมษายน 2565 
เร่ือง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  พ.ศ.2561-

2564 เพิ่มเติมป ี2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน   
 

 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 
 

เร่ืองเดิม      
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำจังหวัดปราจีนบุรี  ได้ดำเนินการ

ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)เพิ่ม ปี2565 โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณ์ประเมินรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564)เพิ่ม ปี2565    ภายในเดือนเมษายน รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ผ่านระบบและ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan NACC) 
 

ข้อเท็จจริง    
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตาม

แผนปฏิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต 4 ป ี   (พ. ศ.2561-2564)เพ ิ ่มป ี2565  ผ ่านระบบ (E-Plan NACC) 
https://WWW.nacc.go.th  ของ  สำนักงาน ป.ป.ช. และได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก เรียบรอยแล้ว รายละเอียดประกฎตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ   
                - หนังสือที่ มท 0810.3/ว1300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม  2561 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรายงานผลการดำเนินการตามแผน ฯ ไปปฏิบัติตามโครงการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 -2565  
                -หนังสือ ที่ ปปช ที่ 0004/ว0070 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง การติดตามการประเมินผลการนำ
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ   

ข้อเสนอแนะ 
                เพื่อให้การดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง (ระบบ E-PlanNACC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ สำนัดปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือนแรก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซค์ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง  http://www.bangpluang.go.th/ 
 

               จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา  
                                              

 ลงช่ือ  
                                                              (นายภิญโญ  ท่วมไธสง )     
                                นิติกร ชำนาญการ 
 
                                                              



/ความเห็น...... 
-2- 

 
ความเห็น.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
                                                                              
                                                                                                                                     

(นางสาวปิ่นมณี  ชาญชนะวิวัฒน์) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
 
ความเห็นของปลัด................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
                              
 

( นางสาววชิรญาณ์  จันทร์แดง ) 
ผู้อำนายการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................................. 

                                                      
   

(นายจิตรกร  แก้วไทรเลิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 มาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00

2 มาตราการออกคำสั่งมอบหมายของนายกอบต.ปลัด.และหัวหน้าส่วนราชการ 2 0.00 0.00

3 โครงการกิจกรรมรณรงค์หลักสูตร"โตไปไม่เป็นเด็กโกง" 1 0.00 0.00

4 กิจกรรมทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 4 0.00 0.00

5 กิจกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบางพลวง 3 10,000.00 0.00

7 โครงการจ้างเหมาประเมินวามพึงพอใจของประชาชน 2 10,000.00 0.00

8 มาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 4 0.00 0.00

9 ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรงจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม

ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง ของหน่วยตรวจสอบ

2 0.00 0.00

10 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและมาตราการการดำเนินการ 2 0.00 0.00

11 กิจกรรม"อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ส.2540" 3 0.00 0.00

12 โครงการคลองสวยน้ำใส 1 20,000.00 0.00

13 กิจกรรมประกาสเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.บางพลวง 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเ

ด่น

2 0.00 0.00

15 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของข้าราชการของ อบต.บางพลวง 1 0.00 0.00

16 กิจกรรมติดตามประเมิลผงการควบคุมภายใน 1 0.00 0.00

17 มาตราการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการประเมินสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ

นาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

3 0.00 0.00

18 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตราชการ 2 0.00 0.00

19 มาตราการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต.ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 2 0.00 0.00

20 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากะราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 0.00 0.00

21 กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

22 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางต่่างๆ 2 0.00 0.00

23 จักให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 

อบต.บางพลวงเช่นเว็บไซต์หน่วยงานบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.และตามหมู่บ้านเป็นต้น

3 0.00 0.00

24 กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่างเงินให้ประชาชนทราบในช่องทางต่างๆ 4 0.00 0.00

25 กิจกรรม"การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

26 กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

27 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 0.00 0.00

28 กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้กับประชาชนทราบในช่องทางต่างๆ 3 0.00 0.00

29 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

30 โครงการกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 1 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 40,000.00 0.00 0 10 19 1

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 30 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 88.89 

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายภิญโญ ท่วมไธสง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


