
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 



 

 

 

 

คำนำ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. 256๒ - 2564) 
ในปีงบประมาณ 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 ในเดือนตุลาคม เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรูปเล่ม

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง            หน้า 

คำนำ 

สารบัญ 

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

ส่วนที่ ๒  แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 1 

ส่วนที่ ๓  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล 1 

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

พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ   งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง  

สังคมที่ไม่ทน   

ต่อการทุจรติ 

๑.๑ การสร้าง

จิตสำนึกและความ

ตระหนักแกบุ่คลากร

ทั้งทางราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมือง

ฝา่ยสภาท้องถิ่น 

และฝา่ยประจำของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ

หน้าท่ี 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๑.๑.๒ มาตรการ “ส่งเสริม

การปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” 

- - -  

๑.๑.๓ โครงการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๑.๒ การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักในการ

ต่อต้านการทุจริต 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑ .๒ .๒  โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม- 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  



 ชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเที่ยวพัฒนา และปรับปรุง

ภูมิทัศน์ในชุมชน  

๑ .๒ .๓  โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม

ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๓ การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกเ่ด็กและ 
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน

ทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

- - -  

๑.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสภา

เด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๓.๓ โครงการยาวชน

สัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

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

๒ 
 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมิต ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนง 
ทางการเมืองในการ 
ตอ่ตา้นการทุจริต
ของผูบ้ริหาร 

๒.๑.๑ มาตรการแสดง
เจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการจดัทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- - -  

๒.๒ มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - -  



๒.๒.๒(๑) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง” 

- - -  

๒.๒.๒(๒) กิจรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

- - -  

๒.๒.๓ กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทยีม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

- - -  

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้ 
อำนาจหนา้ที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี

๒.๓.๑ มาตรฐานการยกระดับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

- - -  

๒.๓.๒ มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

- - -  

๒.๔ การเชิดชูเกียรต ิ
แก่หนว่ยงาน/บุคคล 
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤตปิฏิบัต ิ
ตนใหเ้ป็นท่ีประจักษ ์

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๒.๔.๒ กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
บุคคลที่ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจติสาธารณะ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๒.๔.๓ กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
บุคคลดำรงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - -  

 

๓ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 

- - -  

๒.๕.๒ มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- - -  



๒.๕.๓ มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- - -  

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

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ มาตรการ “ปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- - -  

๓.๑.๒ มาตรการกำกับตดิตาม
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -  

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับ
การปฏิบัตริาชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมสี่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

- - -  

๓.๒ การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจดัประชาคม 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๓.๒.๒ การดำเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต. นา
ง้ิว 

- - -  

๓.๒.๓ รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - -  

๓.๓ การส่งเสรมิให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - -  

๓.๓.๒ กิจกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -  

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

 

๔ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 



๔. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการปฏบิัต ิ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวาง 
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน 
 

๔.๑.๑ โครงการจดัทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  

- - -  

๔.๑.๒ กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

- - -  

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ดำเนินการได ้

๔.๒.๑ มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล 

- - -  

๔.๒.๒ กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรบั-จ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - -  

๔.๒.๓ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- - -  

๔.๓ การส่งเสรมิ 
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

๔.๓.๑ โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

๔.๔ เสรมิพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝ้าระวังการทุจรติ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๔.๔.๒ กิจกรรมบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
 

- - -  

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

 
 

 

 

๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ รอบ ๖ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 
สรุปแบบรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

รอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ลำดับ มิติท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ หมายเหตุ 
๑ ๑ โครงการพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี อยู่ระหว่างดำเนินการ  
๒ ๑ มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

๓ ๑ โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ  
๔ ๑ โครงการสร้างจติสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการ

ทุจริต 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

๕ ๑ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรพัยากรธรรม- ชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ  

๖ ๑ โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ระหว่างดำเนินการ  
๗ ๑ โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

๘ ๑ กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนตอ่ต้านการทุจรติ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
๙ ๑ โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

๑๐ ๒ มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๑ ๒ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๒ ๒ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๑๓ ๒ กิจรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซื้อจัดจา้ง ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๑๔ ๒ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๕ ๒ มาตรฐานการยกระดับการปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๖ ๒ มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๗ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๘ ๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๑๙ ๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ ดำเนินการเสร็จแล้ว  



พอเพียง 
๒๐ ๒ มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏบิัติราชการ” ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๒๑ ๒ มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ

และองค์กรอิสระ” 
ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๒ ๒ มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” ดำเนินการเสร็จแล้ว  

 

 

๗ 

ลำดับ มิติที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ หมายเหต ุ
๒๓ ๓ มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศนูย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๔ ๓ มาตรการกำกับตดิตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๕ ๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมสีว่นร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๖ ๓ โครงการจดัประชาคมหมู่บา้น ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๒๗ ๓ การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต. นาง้ิว ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๒๘ ๓ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์

รับทราบ 
ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๒๙ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๐ ๓ กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๑ ๔ โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๓๒ ๔ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๓๓ ๔ มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีว่นร่วม ตรวจสอบ กำกับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคล 
ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๔ ๔ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบรหิารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๕ ๔ กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง 

ดำเนินการเสร็จแล้ว  

๓๖ ๔ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- สถานการณ์ 
โควิค-19 

๓๗ ๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น - สถานการณ์ 
โควิค-19 

๓๘ ๔ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ดำเนินการเสร็จแล้ว  
๓๙ ๔ กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ดำเนินการเสร็จแล้ว  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว 

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนางิ้ว 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. 256๒ - 2564)   

 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

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

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. 256๒ - 2564) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม นั้น 

บัดนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 



   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

(นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนางิ้ว 

 

 

 

 

 

 

…………………….……………พิมพ์ 

................................หัวหน้า สป. 

.................................ปลัด  อบต. 


