
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบตัิ              
รอบ 12 เดือน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 

 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านพลวง 

อ าเภอปราสาท   จังหวดัสุรนิทร์ 
 

 



ค าน า 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๑๒ เดือน ในเดือนตุลาคม ให้ ส านักงาน ป.ป.ช.ทราบ นั้น  

บัดนี้ งานกฎหมายและคดี ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบรายงาน  และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารูปเล่มรายงานผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ขึ้น 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

     เรื่อง            หน้า  

    ค าน า           สารบัญ  

    ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3      1  

    ส่วนที่ ๒ แบบรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ        3 
               ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด าเนินการ รอบ 12 เดือน  

   ภาคผนวก  

- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ชือ่หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖3 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ ๑.  
เสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยมให้ทุก
หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๑.๑ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
การท าเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.และประชาชน 

80,5๐๐ 
อบต. 

 

ส านักปลัด 
 

 
 

๑.๒ ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ งาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๑.๒.๑ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร อบต. นักเรียน 
เยาวชนในพื้นท่ี 
๑.๒.๒ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรม
แก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและฝ่าย
การเมือง 
 ๑.๒.3 จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับ
และระเบียบที่เก่ียวข้องประจ าตัว
บุคลากรทุกคน 
๑.๒.4 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะต าแหน่งเพื่อให้
มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 

63,000 
อบต. 

 
- 

 
 
- 
 

 
300,0๐๐ 

อบต. 

ส านักปลัด 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
ส านักปลัด 

 
 

มิติที่ ๒. 
บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๒.๑ บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

2.1.1 จ านวนช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแส จ านวน ๕ ช่องทาง 
๑. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
๒. โทรศัพท ์
๓. โทรสาร 
4.เว็บไซต์ส านักงาน อบต. 
5.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

- ส านักปลัด 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๒.๒.๑ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 
๒.๒.๒ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
๒.๒.3 ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. เข้าร่วมโครงการท าบุญ
เลี้ยงเพลพระช่วงเข้าพรรษา 

- 
 

- 
 
 

 
- 

ส านักปลัด 
 

ทุกส่วน 
ราชการ 

 
 
ส านักปลัด 

มิติที่ ๓.  
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ                  
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง 
 

๓.๑ จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 

๓.๑.๑จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓.๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
๓.๑.๓ จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเวปไซต์ 
3.1.4 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

- 
 
- 

 
- 
 

 
- 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 
กองคลัง 

 
 

กองคลัง 
 

๓.๒ สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน 

3.2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
 

- 
 

 

ส านักปลัด 

มิติที่ 4  
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
การป้องกันและและ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ                
ชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านพลวง 
 

4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความ สามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ อบต.ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และประชาชน  
 
4.1.2 จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลาง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

15,000 
อบต. 

 
 
 
 
- 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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สรุปแบบรายงานความคบืหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
รอบ 12 เดือนแรก  ปีงบประมาณ 2563 

 
ล าดับ มิติที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ หมายเหตุ 

1 1 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการท าเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.และ
ประชาชน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

2 1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร 
อบต. นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

3 1 จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่าย
ประจ าและฝ่ายการเมือง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

4 1 จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง
ประจ าตัวบุคลากรทุกคน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

5 1 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ต าแหน่งเพื่อให้มีความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

6 2 จ านวนช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส จ านวน ๕ ช่องทาง 
๑. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
๒. โทรศัพท ์
๓. โทรสาร 
4.เว็บไซต์ส านักงาน อบต. 
5.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

7 2 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

8 2 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

9 2 ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก อบต. เข้าร่วม
โครงการท าบุญเลี้ยงเพลพระช่วงเข้าพรรษา 
 

ไม่ด าเนินการ เนื่องจากติด
สถานการณ์โควิด 

10 3 จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 
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ล าดับ มิติที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สถานะ หมายเหตุ 
11 3 จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

12 3 จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง ทาง
ประกาศและเวปไซต์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

13 3 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

15 3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

16 4 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.และประชาชน  

ด าเนินการแล้วเสร็จ - 

17 4 จัดท าศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการทั้ง
ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
  เร่ือง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
_______________ 

 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม นั้น 

บัดนี้ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

 
 

 (เลียงศักดิ์   เผยศิริ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 

 

 

 


