


 
 

 

 
รายงานการกํากับติดตาม 

การดําเนินการปองกันการทุจริต 
ตามแผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
อําเภอนาค ู จังหวัดกาฬสินธุ 

 



 



 
สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) 

                 ตามที่องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งไดผานเกณฑมาตรฐานตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดกาฬสินธุกําหนด และ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต ผาน
ระบบ e-planNacc ทางเว็ปไซตสาํนักงาน ป.ป.ช.นั้น 
                สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดติดตามและประเมนิผลการนําแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน โดยไดวิเคราะหปญหา อุปสรรค แนวทางการ 
ปรับปรุงแกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิในการนําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต ใหดียิ่งขึ้น               
              ๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต ในปงบประมาณ พ.ศ 
๒๕๖๓ โดยแยกตามมิติดังน้ี 
               มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย ๕ มาตรการ  โครงการ/กิจกรรมกําหนดไว
ท้ังหมด จํานวน ๘ โครงการ/กิจกรรม  ดําเนนิการตามแผนจํานวน ๔ โครงการ ใชงบประมาณ ๕๘,๙๙๙ บาท 
               มิติที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตประกอบดวย  ๔ มาตรการ โครงการ/
กิจกรรม กําหนดไวทั้งหมด จํานวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผน ๓ โครงการ  ไมใชงบประมาณ 
              มิติท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย ๕ มาตรการ  โครงการ/กิจกรรมกําหนดไวตามแผน 
จํานวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินงานตามแผน  ๑  โครงการ .ใชงบประมาณ ๑๐,๘๒๐ บาท 
              มิติท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  ประกอบดวย ๖ มาตรการ โครงการ/กิจกรรมกําหนดไว
ตามแผน จํานวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม  ดําเนินการแลว ๑๓ โครงการ.ใชงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท 
             โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจํานวน  ๓๕ โครงการ/กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไดดําเนินงานไปแลว ๑๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละการดําเนินงาน ๔๕.๗๑ %   งบประมาณที่ตั้งไวตาม 
แผน ๓๖๔,๘๒๐ บาท ใชจายเบิกงบประมาณจํานวน ๕๘๙,๙๙ บาท คิดเปนรอยละการใชงบประมาณ ๑๖.๑๗ % 
              ๒. สาเหตุอุปสรรคที่ไมอาจดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต  
ในรอบ ๖ เดือนแรกในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดท้ังหมดมีสาเหตุดังนี้ 

(๑) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต หลายโครงการ/กิจกรรม 
มิไดบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณประจําปจึงไมมีงบประมาณดําเนินการ 

(๒) โครงการ/กิจกรรม บางโครงการหรือบางกิจกรรม องคการบริหารสวนตําบลบอไมสามารถดําเนิน 
งานไดเอง ตองอาศัยหรือประสานกับหนวยงานอ่ืน 

(๓) ประชาชนขาดความเขาใจ บทบาทอําหนาที่ในการปองการทุจริต จึงไมใหความสําคัญ ไมเขามา 
มีสวนรวมในการดําเนินโครงการปองกันปราบปรามการทุจริต 
                   ซ่ึงสาเหตุที่กลาวมาขางตนนี้ เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมบรรลุเปาหมายเทาท่ีควร จึงเห็นควรนําปญหา อุปสรรค
เหลานี้ไปปรบัปรุงแกไขในการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตในรอบปงบประมาณตอไป 
                ๓. ขอเสนอแนะในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                    (๑)  สรางจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล เห็นความสําคัญของ 
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต และรวมกันผลักดันไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
                    (๒) ปลูกฝงคานิยมใหกับประชาชนเขาใจวาการปองกันการทุจริตนั้นเปนหนาที่ของประชาชนที่
จะตองกระทําหรือใหความรวมมือ เพื่อปองกันผลประโยชนของประชาชน 
                   (๓) สรางจิตสํานึกใหบุคลากรทั้งผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล ใหมีความซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอ นาคู จังหวัด กาฬสินธุ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

1 8 4 219,000.00 218,999.99 58,999.98 50.00 26.94

2 7 3 0.00 0.00 0.00 42.86 100.00

3 3 1 10,820.00 10,820.00 0.00 33.33 0.00

4 17 8 135,000.00 135,000.00 0.00 47.06 0.00

รวม 35 16 364,820.00 364,819.99 58,999.98 45.71 16.17

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

8 219,000.00 7 0.00 3 10,820.00 17 135,000.00 35 364,820.00

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 

8 218,999.99 7 0.00 3 10,820.00 17 135,000.00 35 364,819.99

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 219,000.00 218,999.99 58,999.98

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 10,820.00 10,820.00 0.00

มิติที่ 4 135,000.00 135,000.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 364,820.00 364,819.99 58,999.98

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

38 35 0 18 16 1 65.79 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก 

ให้คำแนะนำในการยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์แก่ประชาชนทั่วไป

4 0.00 0.00

2 ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 4 0.00 0.00

3 ดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามระเบียบกฎหมาย 

ใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องหรือกระทำการทุจริต ขั้นสูงอย่างจริงจัง

4 0.00 0.00

4 โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 1 14,000.00 14,000.00

5 โครงการปฏิบัติธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว 1 30,000.00 24,999.98

6 โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 50,000.00 0.00

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 1 50,000.00 0.00

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่มีการปรัเปลี่ยนตาม 

พรบ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

1 50,000.00 0.00

9 โครงการคัดเลือกข้าราชการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น 1 5,000.00 0.00

10 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราช

การสำนักปลัด สำนักนายรัฐมนตรี สามารถขอรับข้อมูล ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4 5,000.00 0.00

11 ปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน 4 5,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

12 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบประมาณ โครงการ ตลอดจนขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

13 จัดทำและปรับปรุงประมวลจริยธรรมฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้บังคับ 

แจ้งให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติ

2 0.00 0.00

14 จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความยุติธรรมและโปร่งใส

2 0.00 0.00

15 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ทั่วไป ในสำนักงานปลัด อบต.บ่อแก้ว 4 0.00 0.00

16 ติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไว้ในที่ทำการสำนักงาน 3 0.00 0.00

17 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส สะอาด โดยกลไกประชารัฐ 2 0.00 0.00

18 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการต

ิดตามและประเมินแผนพัฒนา

3 10,820.00 0.00

19 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชนและปิดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ใ

นสถานที่ปฏิบัติงาน

4 0.00 0.00

20 ประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำทุกเดือนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล กลุ่ม หรือ หน่วยงานใด

4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

21 อบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้กฎหมาย การเงินการคลังและพัสดุภาครัฐ 

ที่หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

4 5,000.00 0.00

22 ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความเข้าใจ 

เกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ตาม พรบ. 

ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4 50,000.00 0.00

23 กำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริต โดยให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการบริหารและตรวจสอบโครงการ

3 0.00 0.00

24 กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 0.00 0.00

25 การหมุนเวียนกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน 2 0.00 0.00

26 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำระบบควบคุมภายในให้กับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ 4 5,000.00 0.00

27 โครงการวัยใส ใส่ใจทำดี 1 50,000.00 20,000.00

28 จัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 4 10,000.00 0.00

29 จั้ดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำองค์กรและแต่งตั้งเจ้าหน้้าที่ให้คำปรึกษาหรือแนะ

นำในการขอรับข้อมููลข่าวสาร ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

4 0.00 0.00

30 ให้ทุกส่วนราชการประกาศกำหนดการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นพันธกิจหลัก 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

31 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นพลเมืองและข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน 1 0.00 0.00

32 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ที่หน่วยงาน ป.ป.ช. จัดอบรม

4 5,000.00 0.00

33 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนเพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 4 0.00 0.00

34 จัดฝึกอบรมเครื่อข่ายประชาชนในการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริต 1 20,000.00 0.00

35 ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เข้มแข็งเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสทีจะเกิดการท

ุจริต

4 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 364,820.00 58,999.98 0 18 16 1

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 35 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 58,999.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.17 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 65.79 

** ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นายไพโรจน์ กุตระแสง ตำแหน่ง นิติกร

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




