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ปันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กา.รบริหารส่วนตำบลโนน โทร ๐ ๔๔๖๐ ๗๑๒๕
ที บร ๗๔๐๐๑ /  วนที เมษายน ๒๔๖๓
เรือง รายงานผลการ'ดำเนินงานตาม.แผน,ปฏิบัติ.การ.ป๋องกนกา,ร;ท;จริตขอเงองค์กรปก.ดรองส่วนห้องถ่ิน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๔๖๒ -  มีนาคม ๒๔๖๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการปีองกันการทุจริต ๓ ปี 

(พ.ศ.๒๔๖๒ - ๒๔๖๓) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สำนักงาน ป.ป.ข.กำหนดและต้องรายงานผลการ 
ตำเนินงานตามแผนฟ้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ผ่านระบบ e-PlanNACC เพื่อให้ 
สำนักงาน ป.ป.ข. ประมวลผลข้อมูลและประกาศผลการนำแผนไปปฏิบัติifน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีองกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ผ่านระบบ e-PlanNACC รอบ ๖ เดือน (ผลการดำเนินงานตุลาคม ๒๔๖๒- 
เมษายน ๒๔๖๓) เรียบร้อยดังนี้

๑.โครงการตามแผนปฏิบัติการปีองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๔๗ กิจกรรม/มาตรการ/โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร)

๒.โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จรอบ ๖ เดือน (ผลการดำเนินงานตุลาคม ๒๔๖๒-เมษายน 
๒๔๖๓) จำนวน ๒๐ กิจกรรม/มาตรการ/โครงการ โดยผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงซ่ือ
(นายโชคข้^ ปาปะพัง)

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ 
บันทึกสั่งการ

ลงซ่ือ (นายบรรจง นะรารัมย์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

บันทึกส่ังการ

r
ลงซ่ือ (นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดื) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ



30/6/2563 ระบบรายงานและดํดตามประเมินผลงานการดำเมินงานตามแผนปฏปัดํการป๋องftนการทฺจริตขององค'กรปกครองส่วนท้องล่น
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2563

รอบ 6 เดือน V

ดรายงาน

ป้ญหา อุงสรรค และฟ้อเสนอแนะ

tta-สกลผู้4รายงาน

ตำแหน่ง
{------

Export pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องคการบริหารส่วนต0'
เดือน

สถานะ

0 „ รายการโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย อย่ ตำเนินลาดบ * \  (ตงตน) มต (บาท) (บาท) ระหว่าง การ
รอ ตำเนิน แล้ว

รายงาน การ เสร็จ
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30/6/2563 ระบบรายงานและค์ดตามประ!.ปีนผลงานการค์าเฉนงานดามแผนปฐปัค์การป๋องกันการVเจ?ตขององค์กรปกครองส่วนท้องร่น

E-PLRNNRCC

ใ กิจกรรมให้ความรู 1 0.00 0.00 0
เร่ือง ผลงระโยซน 
ทับซ้อนให้กับ 
บุคลากรขององคกร 
ปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน

2 มาตรการออกคำสั่ง 2 0.00 0.00
มอบหมายของ 
นายกองคการ 
บริหารส่วนตำบล 
ปลัดอบต. และ 
หัวหน้า

3 การเผยแพร่ข้อมูล 3 0.00 0.00
ข่าวสารด้านการ 
เงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยสินขอ 
งอบต. และการรับ 
เร่ืองร้องเรียนเก่ียว 
กับการเงินการคลัง

4 มาตรการ “จัดท้า 2 0.00 0.00 0
ข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการ”

5 โครงการจัดท้าแผน 3 
พัฒนาองคการ 
บริหารส่วนตำบล 
โนนสุวรรณ

5,000.00 0.00

\ 6 โครงการฟิกอบรม ใ 
อาชีพให้กับ 
ประชาซน

100,000.00 0.00 0

---------- า
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30/6/2563 ระบบรายงานและด่ดตามประเป็นผลงานการด่าเป็นงานตามแผนปป็บัด่กาท้]องค์นการทจ?ดขององค์กรปกครองส่วนท้องร่น

E-PLRNNRCC

7 โครงการส่งเสริม 1 20,000.00 0.00 0
กลุ่มสตรีและ
กิจกรรมเก่ียวกับ 
สตรี

8 กิจกรรมการลดข้ัน 2 0.00 0.00 0
ตอนการปฏิบัติงาน

9 กิจกรรม “การจัด 2 0.00 0.00 0
ทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ 
องคการบริหารส่วน 
ตำบลโนนสุวรรณ

10 การดำเนินงานคูนย 3 0.00 0.00 0
รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข้องคการ 
บริหารส่วนตำบล 
โนนสุวรรณ

าใ โครงการครอบครัว 1 15,000.00 0.00 0
อบอุ่นเพ่ิมพูน 
ศักยภาพความเข้ม 
แข็งชุมชน

12 การแต่งต้ังผู้รับผิด 2 0.00 0.00 0
ชอบเก่ียวกับเร่ือง 
ร้องเรียน

13 กิจกรรม รายงาน 3 0.00 0.00 0
ผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้รัอง 
เรียน/ร้องทุกข้รับ 
ทราบ
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30/6/2563 ระบบรายงานและติดตามประ ifi นผลงานการด่าเป็นงานดามแผนปป็ปั๙การป๋องกันการV]จริดขององด'กรปกครองส่วนท้องร่น

E-PLRNNRCC

14 ให้ความร่วมมือกับ 2 0.00 0.00 0
หน่วยตรวจสอบท่ี 
ได้ดำเนินการตาม 
อำนาจหน้าท่ีเพ่ือ 
การตรวจสอบ

15 โครงการจ้างเหมา 2 20,000.00 50,000.00
ประเมินความพึง 
พอใจของประชาชน

16 มาตรการแก้ไขเหตุ 3 0.00 0.00 0
เดือดร้อนรำคาญ 
ด้านการ
สาธารณสุขและส่ิง 
แวดล้อม

17 โครงการยกย่องผู้มื 2 0.00 0.00 0
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติราชการและ 
ให้บริการประชาชน 
ติเด่น

18 * มาตรการ “ให้ 2 0.00 0.00 0
ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานตรวจ 
สอบท้ังภาครัฐและ 
องคกรอิสระ”

19 มาตรการแต่งต้ัง 3 0.00 0.00 0
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาองคการ 
บริหารส่วนตำบล 
โนนสารรณ
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30/6/2563 ระบบรายงานและ(สิดตามประเป็นผลงานการดำเป็นงานดามแผนปป็นัดํก■'รป๋องกับการใๆจ?ตขององดํกรปกครองส่วนท้องร่น
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20 โครงการอบ 3 20,000.00 0.00
ต.เคล่ือนท่ีพบ 
ประซาซน

21 มาตรการ ’’ดำเนิน 2 0.00 0.00 0
การเกี่ยวกับเร่ือง 
ร้องเรียน กรณีมี 
บุคคลภายนอกหรือ 
ประซาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าท่ีของ 
องคการบริหารส่วน 
ตำบลโนนสุวรรณ 
ว่าทุจริตและปฏิบัติ 
ราซการตามอำนาจ 
หน้าท่ีโดยมีซอบ”

22 โครงการคูนย 3 20,000.00 20,000.00 0
ปฏิบัติการร่วมใจ
ในการช่วยเหลือ 
ประซาซนของ 
องคกรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อำเภอ 
โนนสุวรรณ จังหวัด 
บุรีรัมย

23 โครงการลดข้ัน 2 0.00 0.00 0
ตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราซการ
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30/6/2563 ระบบรายงานและ๙ดตามประIฝ ็นผลงานการดำเป ีนงานด'เมน.ผนปการป ัองrtuการท^ตขององด ์ก*ปกดรองล่วนท ้องflu
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24 กิจกรรม “อบรมให้ 3 0.00 0.00 0
ความรู้ให้แก,
พนักงานส่วนตำบล 
และประชาซนท่ัวไป 
เร่ือง พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ.
2540”

25 โครงการจัดทำ 4 0.00 0.00 0
แผนการตรวจสอบ 
ภายในประจำปี 
ประจำ
ปีงบประมาณ

26 โครงการจัดทำ 4 0.00 0.00 0
รายงานควบคุม 
ภายใน

27 โครงการอบรมให้ 4 ใ 0,000.00 0.00 0
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้ 
บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถ่ิน

28 มาตรการ การมอบ 2 0.00 0.00 0
อำนาจอนุมัติ
อนุญาต ส่ังการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติราชการ
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30/6/2563 ระบบรายงานและ(สิตตามประเฉนผลงานการดำเฉนงานตามแผนปป็ปัดํการป๋องสันการVเจ?ดขององคํกรปกครองส่วนท้องล่น

E-PLRNNRCC

29 กิจกรรมการ 4 0.00 0.00 0
รายงานผลการใช ้
จ่ายเงินให ้
ประชาชนได้รับ 
ทราบ

30 กิจกรรมการติด 4 0.00 0.00 0
ป้ายประชาส้มพันธ
กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต

31 กิจกรรมติดตาม 4 0.00 0.00 0
ประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน

32 มาตรการ มอบ 2
อำนาจของนายก

33 เผยแพร่ข้อมูล 3
ข่าวสารท่ีสำคัญ 
และหลากหลาย

34 โครงการอบรม 1
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ 

I ปฏิบัติงาน

35 การจัดทำสื่อ 3
ประชาส้มพันธ! ____________ _____________________________________________

0.00 0.00 0

0.00 0.00 0

10,000.00 0.00 0

0.00 0.00 0
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30/6/2563 ระบบรายงาบและ๙ดตามประIปีนผลงานการดำ ifiนงานดามแผนปป็ปั๙การป๋องสันการV]จริตขององค์กรปกครองส่วนท้องร่น

E-PLRNNRCC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — — — --------------------------------_ -----------------------^

36 จัดให้มีซ่องทางท่ี 3 0.00 0.00 0
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ 
องคการบริหารส่วน 
ตำบลโนนสุวรรณ 
เซ่น เว็บไซตํหน่วย 
งาน บอริด 
ประชาสัมพันธ์ท่ี 
อบต.และตาม 
หมู่บ้าน

37 โครงการบริหาร 3 20,000.00 0.00 0
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม

38 กิจกรรมประกาศ 2 0.00 0.00 0
เจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้ 
บริหารองค์การ 
บริหารส่วนตำบล 
โนนสุวรรณ

39 มาตรการการสร้าง 2 0.00 0.00 0
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน 
บุคคล

I ----- ---------------------------------------------------- -------------------------- -------------
40 ควบคุมการเบิกจ่าย 2 0.00 0.00 0

เงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณราย 
จ่ายประจำปี
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30/6/2563 ระบบรายงานและดํดดามประเรนผลงานการดำเนินงานตามแผนป(jบัฝ็การป๋องกัมการV]จร็ดขององคํกรปกครองส่วนท้องร่น

E—PLRNNRCC

41 มาตรการออกคำส่ัง 
มอบหมายของนา 
ยกอบต. ปลัดอบต. 
และหัวหน้าส่วน 
ราชการ

2 0.00 0.00 0

42 สร้างความโปร่งใส 
ในการใช้จ่ายเงินงบ 
ประมาณ

2 0.00 0.00 0

43

1 .......................

โครงการอบรม 
คุณธรรมจริยธรรม 
เด็กและเยาวชน

ใ 20,000.00 0.00 0

44

1 -------- ---------

การพัฒนาแผนและ 
กระบวนการจัดหา 
พัสดุ

2 0.00 0.00 0

45 การเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการจัด 
ซ้ือ - จัดจ้าง

2 0.00 0.00 0

46 สร้างความโปร่งใส 
ในการพิจารณา 
เล่ือนข้ันเงินเดือน

2 0.00 0.00 0

รวมท๊ังสัน 260,000.00 70,000.00 0 23 20

สรุปผลการขบัเคลอนแผนฯ
★  แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรต มโีครงการ/กจิกรรม/มาตรการ จำนวน 46 โครงการ
★  รอการรายงาน 0 โครงการ
★  อยู่ระห'ทง่ดำเนนิการ 23 โครงการ
★  ดํวฺแนนิการแลว้เสร็จ 20 โครงการ
ง̂  ไม ส่ามารกคํ'นบบก'ไ'วิ1!® 3 T®'วิงกา'วิ

หส่าtitaifเย'«'บประมาณ 70,000.00 บาท ตดิเจนรอ้ยละ 26.92
i  มการบำแผบฯ ไๆ  h เกน® 'วิ!าฉัน (มาก1 ร้ค*เส~ 67 ก?
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30/6/2563 ระบนรายงานและ๙ดตามประเมินผลงานการด่า เแนงานตามนผนปรบัสืการป๋องfYบการไๆจ^ตเขององคํกร'ปกดรองส่วนท้อง fiu

E-PLRNNRCC
มิติ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มุติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน
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