
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 

รอบ ๑๒ เดือน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 

 



 

คำนำ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๓ ปี (พ.ศ. 256๒ - 2564) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม ให้สำนักงาน ป.ป.ช.
ทราบ นั้น 
 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ในเดือน ตุลาคม เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรูปเล่ม
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ ๑๒  เดือน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 

เรื่อง            หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

ส่วนที่ ๑  แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   1 

ส่วนที่ ๒  แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตฯ 5 

ส่วนที่ ๓  ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง รายงานการตดิตามและประเมินผล 8 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒  เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
ส่วนท่ี ๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ   งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง  
สังคมที่ไม่
ทน   ต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งทาง
ราชการการเมอืง
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑.๑.๑ โครงการพฒันาเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที ่

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๑.๑.๒ มาตรการ “สง่เสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน” 

- - -  

๑.๑.๓ โครงการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๑.๒ การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความ 
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

๑.๒.๑ โครงการสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักในการ
ต่อต้านการทจุริต 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๒.๒ โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม- 
 ชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา และปรบัปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริม
ครอบครัวเศรษฐกจิพอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๓ การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความ 
ตระหนักแก่เด็ก
และ 
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการสร้างภูมิคุม้กัน
ทางสงัคมใหเ้ด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

- - -  

๑.๓.๒ กจิกรรมสง่เสรมิสภา
เด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๓.๓ โครงการยาวชนสัมพันธ์ 
เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

รวม จำนวน  ๙  โครงการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐  
 



๒ 
 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บรหิาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทจุริต
ของผู้บรหิาร 

๒.๑.๑ มาตรการแสดง
เจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการจดัทำแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- - -  

๒.๒ มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - -  

๒.๒.๒(๑) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง” 

- - -  

๒.๒.๒(๒) กจิรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

- - -  

๒.๒.๓ กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพงึ
พอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทยีม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

- - -  

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้ 
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ มาตรฐานการยกระดับ
การปฏิบัตหิน้าที่ตามหลกัการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

- - -  

๒.๓.๒ มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สัง่การ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

- - -  

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัต ิ
ตนให้เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สจุริต มีคุณธรรม  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๒.๔.๒ กจิกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ช่วยเหลือกจิการ
สาธารณะหรือมจีิตสาธารณะ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๒.๔.๓ กจิกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดำรงตนตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

- - -  



๓ 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บรหิาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรอืรบัแจ้ง
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- - -  

๒.๕.๒ มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

- - -  

๒.๕.๓ มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่อง
ร้องเรียน” 

- - -  

รวม จำนวน  ๑๓  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรงุ
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน” 

- - -  

๓.๑.๒ มาตรการกำกบัติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- - -  

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการที่เป็น
ประโยชน์กบัการมสี่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

- - -  

๓.๒ การรบัฟัง
ความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจัดประชาคม 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๓.๒.๒ การดำเนินงานศูนย์ 
รับเรื่องราวรอ้งทกุข์ อบต.นางิ้ว 

- - -  

๓.๒.๓ รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิใหผู้้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบัทราบ 

- - -  

๓.๓ การสง่เสรมิให ้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๓.๓.๑ ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- - -  

๓.๓.๒ กจิกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- - -  

รวม จำนวน  ๘  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  



๔ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรงุ
กลไกในการ
ตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัต ิ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวาง 
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน 
 

๔.๑.๑ โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  

- - -  

๔.๑.๒ กจิกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - -  

๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรอื
การ 
บรหิารราชการ 
ตาม 
ช่องทางที่
สามารถ 
ดำเนินการได้ 

๔.๒.๑ มาตรการสง่เสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ
บรหิารงานบุคคล 

- - -  

๔.๒.๒ กจิกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบรหิาร
งบประมาณ การรบั-จ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- - -  

๔.๒.๓ กิจกรรมสง่เสรมิ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- - -  

๔.๓ การสง่เสรมิ 
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 
 

๔.๓.๑ โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๔.๓.๒ กจิกรรมสง่เสรมิและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๔.๔ เสริมพลัง
การมสี่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุริต 

๔.๔.๑ กจิกรรมสง่เสรมิ
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔.๔.๒ กจิกรรมบรูณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 

- - -  

รวม จำนวน  ๙  โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  
รวมท้ังสิ้น จำนวน ๓๙  โครงการ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐  

 



๕ 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แบบรายงานความคืบหนา้และผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ รอบ  ๑๒  เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
สรุปแบบรายงานความคบืหน้าและผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

รอบ  12  เดือนแรก ปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ 
ลำดับ มิติท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ หมายเหต ุ

 
๑ ๑ โครงการพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตหิน้าที่ ไม่ได้ดำเนินการ 

 

 

๒ ๑ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

ดำเนินการแล้ว  

๓ ๑ โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้ดำเนินการ  
๔ ๑ โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการ

ทุจริต 
ไม่ได้ดำเนินการ  

๕ ๑ โครงการสง่เสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม- ชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหลง่ท่องเที่ยวพฒันา และปรบัปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

ไม่ได้ดำเนินการ  

๖ ๑ โครงการสง่เสรมิครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้ดำเนินการ  
๗ ๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(กจิกรรม “โตไปไม่โกง”) 
ไม่ได้ดำเนินการ  

๘ ๑ กิจกรรมสง่เสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทจุริต ไม่ได้ดำเนินการ  
๙ ๑ โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้ดำเนินการ  

๑๐ ๒ มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๑ ๒ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๒ ๒ กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 

๑๓ ๒ กิจจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 

๑๔ ๒ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพงึพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๕ ๒ มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัตหิน้าที่ตามหลกัการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๖ ๒ มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๗ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๘ ๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลอืกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๙ ๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  



 
 

   

 
ลำดับ มิติท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ หมายเหต ุ

 
๒๐ ๒ มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ดำเนินการเสร็จแล้ว 

 

 

๒๑ ๒ มาตรการ “ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๒ ๒ มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน” ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 

 

๒๓ ๓ มาตรการ “ปรบัปรุงและพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๔ ๓ มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๕ ๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๖ ๓ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 

 

๒๗ ๓ การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต. นางิ้ว ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 

 

๒๘ ๓ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทกุข์
รับทราบ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๙ ๓ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบรหิารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๐ ๓ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๑ ๔ โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 

 

๓๒ ๔ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 

 

๓๓ ๔ มาตรการสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกบั 
ดูแลการบรหิารงานบุคคล 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๔ ๔ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบรหิารงบประมาณ 
การรบั-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๕ ๔ กิจกรรมสง่เสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกบั 
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๖ ๔ โครงการสง่เสรมิความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรบัผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๗ ๔ กิจกรรมสง่เสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน ไม่ได้ดำเนินการ  
 

๓๘ ๔ กิจกรรมสง่เสริมชุมชนเฝ้าระวังการทจุริต ไม่ได้ดำเนินการ 
 

 

๓๙ ๔ กิจกรรมบรูณาการทกุภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต ไม่ได้ดำเนินการ 
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ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  เนื่องจาก ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว และพื้นที่ใกล้เคียง มี การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และประกอบกับมีหนังสือสั่งการของจังหวัดขอนแก่น ห้ามมิให้มี
การรวมตัว หรือจัดกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด  19 ในพื้นที่ จึงทำให้การ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ไม่
สามารถดำเนินการได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

ส่วนท่ี ๓ 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว 

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ  ๑๒  เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาง้ิว 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

รอบ ๑๒ เดือน ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

*********************************************** 

ตามที่ องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. 256 ๒ - 2564) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม นั้น 

บัดน้ี องค์การบรหิารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ในเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

(นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาง้ิว 

 


