
  
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  อ ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม   
ที่  มค 81801/2565   วันที่  21  เมษำยน  ๒๕65 
เรื่อง    รำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2565 รอบ 6 เดือน 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 

  ด้วย ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน          
กำรทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท ำงำนให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชำชนในท้องถิ่น และไม่ท ำให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมคลำงแคลงใจในกำรท ำงำนขององค์กร              
ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกส ำคัญในกำรป้องกันไม่ให้มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำร            
โดยมิชอบ พร้อมทั้ งบันทึกข้อมูลกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ ลงในระบบสำรสนเทศ  e-planNACC              
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) นั้น 

  ดังนั้น ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2565 รอบ 6 เดือน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลกำรด ำเนินกำร เสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำนี้     

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 

 
(นำยอภิรักษ์   ทิทึกทักษ์) 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 

 
 

(นำงสำวจริญญำ   ครูพิพรม) 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว
................................................................... ......................................................................................................... 
          
 

(นำยทรัพย์อนันต์   วรรณสำน) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

 

ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
........................................................................... ................................................................................................. 
   
 
 

(นำยนพกร   สีนูเดช) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 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 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

2 มาตรการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง 2 0.00 0.00

3 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

4
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา

อบต.หนองบัว
1 30,000.00 0.00

5 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 2 0.00 0.00

6 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 0.00 0.00

7 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองบัว 1 0.00 0.00

8 มาตรการลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน 2 0.00 0.00

9 กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 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
โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คอรัปชั่นให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัว
1 30,000.00 0.00

11
มาตรการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนอ

งบัว
2 0.00 0.00

12

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน

องบัว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

2 0.00 0.00

13 มาตรการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบต.หนองบัว 2 0.00 0.00

14 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

15
มาตรการกระจายอำนาจและการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ

และปฏิบัติราชการแทน
2 0.00 0.00

16 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 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

17 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00

18 โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว (ปลูกป่าชุมชน) 1 20,000.00 0.00

19 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 1 10,000.00 0.00

20 มาตรการประกาศรับสมัคร การสรรหาบุคลากรอย่างเปิดเผย 2 0.00 0.00

21
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น
2 0.00 0.00

22
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี
1 30,000.00 0.00

23 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00 0.00

24
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำศูนย์

อปพร.ตำบลหนองบัว เนื่องในวัน อปพร.
2 0.00 0.00

25 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 20,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 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

26 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 1 0.00 0.00

27
กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
1 0.00 0.00

28
อุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
1 10,000.00 10,000.00

29
มาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับ การจ่าย

และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้ประชาชนรับทราบ
2 0.00 0.00

30
มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

บัว
1 0.00 0.00

31 มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2 0.00 0.00

32
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน

ต้นแบบ
2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 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

33 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 1 20,000.00 0.00

34
มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อบต.หนองบัว
3 0.00 0.00

35 มาตรการจัดทำการตรวจสอบภายในของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 4 0.00 0.00

36 มาตรการแสดงขั้นตอนในการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 0.00 0.00

37 มาตรการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

38 มาตรการประกาศรับสมัคร การสรรหาบุคลากรอย่างเปิดเผย 4 0.00 0.00

39 มาตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว 3 0.00 0.00

40
มาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับ การจ่าย

และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้ประชาชนรับทราบ
4 0.00 0.00

41
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร
4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 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

42 โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 3 15,000.00 0.00

43 มาตรการเฝ้าระวังการทุจริต คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 4 0.00 0.00

44 มาตรการประชาสัมพันธ์ชุมชนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นด้านต่างๆ 4 0.00 0.00

45 มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 3 0.00 0.00

46 มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 3 0.00 0.00

47 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หนองบัว 3 0.00 0.00

48 กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว 3 0.00 0.00

49 มาตรการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว 3 0.00 0.00

50
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดีของ อบต.หนองบัว
3 0.00 0.00



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 50 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 36 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 86.00

** ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายอภิรักษ์ ทิทึกทักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต



มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


