
 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

ที่ ลบ 72101/98                       วันที ่  20  เมษายน  2563 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปี 2562-2564 
          ระบบรายงานและติดตามประเมินผล e-PlanNACC ของส านักงาน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน ปี 2563 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561  

  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ได้มาตรฐานครอบคลุมตามกรอบยุทธศาสาตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) เมื่อแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงานและติ ดตาม
ประเมินผล e-PlanNACC ของส านักงาน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน  
 

     ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ปี 2562-
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้  ส่วนงานแผนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตุ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ระบบรายงานและติดตามประเมินผล e-PlanNACC ของส านักงาน ป.ป.ช. รอบ 6 เดือน (ผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ (ตามเอกสารแนบท้าย)  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

 

 
                       (นางพิษิ  โซซ่า) 
                              หัวหน้าส านักปลัด                    
 

ความเห็นปลัด อบต. 
............................................................................................................................. ....................

.......... 
 
                     (อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์) 
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 



 
 ความเห็นนายก อบต. 
............................................................................................................................. ....................

.......... 
  
 
            (นายบุญธรรม  นพรัตน์)                           
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอ โคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

1 30 12 0.00 0.00 0.00 40.00 100.00

2 7 5 0.00 0.00 0.00 71.43 100.00

3 0 0 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

4 0 0 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 37 17 0.00 0.00 0.00 45.95 100.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

30 0.00 7 0.00 0 0.00 0 0.00 37 0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

30 0.00 7 0.00 0 0.00 0 0.00 37 0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 0.00 0.00 0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

41 37 0 0 17 0 41.46 ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 โครงการ สื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 1 0.00 0.00

2 กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 

ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ”

1 0.00 0.00

3 มาตรการ แต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

1 0.00 0.00

4 กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น 1 0.00 0.00

5 มาตรการ “ปลูกฝัง องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ Conflict of Interest 

(การขัดกันแห่งผลประโยชน์)”

1 0.00 0.00

6 กิจกรรม ส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาทในการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

1 0.00 0.00

7 โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน 1 0.00 0.00

8 กิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 1 0.00 0.00

9 โครงการ จัดทํา รายงานการควบคุมภายใน 1 0.00 0.00

10 โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และ ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี 

ในการต่อต้านการทุจริต

1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

11 กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน” 2 0.00 0.00

12 มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต” 1 0.00 0.00

13 กิจกรรมการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้รับทราบ 1 0.00 0.00

14 มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล 2 0.00 0.00

15 โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุเคลื่อนที่ 1 0.00 0.00

16 โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 1 0.00 0.00

17 โครงการ อบรมการสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริต 1 0.00 0.00

18 กิจกรรม การจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทนชุมชน 1 0.00 0.00

19 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2 0.00 0.00

20 กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ การจ่าย 

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

1 0.00 0.00

21 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 0.00 0.00

22 โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 1 0.00 0.00

23 มาตรการ แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

24 ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 1 0.00 0.00

25 กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 1 0.00 0.00

26 มาตรการ แต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 1 0.00 0.00

27 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

28 กิจกรรม การมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

1 0.00 0.00

29 กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2 0.00 0.00

30 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1 0.00 0.00

31 โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม 1 0.00 0.00

32 โครงการ ประกาศความดีพนักงาน อบต. 1 0.00 0.00

33 โครงการ ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 

พนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

1 0.00 0.00

34 มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ 1 0.00 0.00

35 มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ

1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

36 มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

2 0.00 0.00

37 การส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 1 0.00 0.00

38 โครงการ ส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต 1 0.00 0.00

39 โครงการ อบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น 1 0.00 0.00

40 มาตรการ ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย

1 0.00 0.00

41 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน การคลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของ อบต. 

และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง”

1 0.00 0.00

42 กิจกรรม ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 0.00 0.00

43 กิจกรรม การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0 19 22 2



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ขาดแคลนบุคลากร และสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการบางโครงการไม่บรรลุผล

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 43 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 76.83 

** ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายคมสัน ชัยวงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 



มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


