
 
     บันทึกขอความ 

สวนราชการ   (สํานักปลัด)  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว         
ที่  ชพ 7590๒/-                      วันที่     ๒   ตุลาคม  25๖๓     

เร่ือง    รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)               
            ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓    

เรียน      นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว   

                  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ประจําจังหวัดชุมพร ไดดําเนินการ   
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  รอบ  ๑๒  เดือน  ผานระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (E-PlanNACC)  นั้น 

      ปญหาอุปสรรค 
                ในการดําเนินตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลบาง
มะพราว ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ มีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดําเนินการตามโครงการ/
แผนงานทั้ง 1๖ กิจกรรม ประสบความสําเร็จ ดังนี้  
 ๑) การที่มีหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว และการรวมกลุมของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน เปนการเสริมสรางระบบการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององคกรไดในระดับหนึ่ง  
 ๒) องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว มีบุคลากรที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
จํานวนมาก ปญหาอุปสรรคคือการเขาถึงขอมูล และการดําเนินงานตามแผนฯใหเกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม ประกอบ
กับหนาที่บริการประชาชนอันไมสามารถปลอยวางได เปนเหตุใหโครงการ/แผนงานบางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จตามหวงเวลาที่กําหนด 

  ขอเสนอแนะ 
 ๑. เนื่องจากเปนปงบประมาณแรกที่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกิจกรรม เห็นควรใหมีการจัดทําแผนฯ ทุก
ปงบประมาณ  
 2. ควรกําหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน และมีความ
เชื่อมโยงตอเนื่องกันทุกปงบประมาณ  
 ๓. ควรกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  เพื่อใหทราบวามีการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด                 
 ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

               ผลการนําแผนฯ ไปปฎิบัติ  คิดเปน  ๔๕.๗๑ เปอรเซ็นต   ระดับการนําแผนฯ ไปฏิบัติ  นอย 

                 องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  รอบ  ๑๒  เดือน  ผานระบบ  (E-PlanNACC)  https://e-plan.nacc.go.th  

ของสํานักงาน ป.ป.ช.  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้  

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                            (ลงชื่อ) จาเอก 
                                                                          (ชัชวาลย  ภูระหงษ)                          
                                                              นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 



 

 

 

 
เสนอ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  

…………………………………………………………………………..                 

          
           (นางสาวสุณิสา  ขนัสมาน) 
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
                                                                                    (    )  อนุมัติ   (   ) ไมอนุมัต ิ
 
                                                              (ลงชื่อ) 
                                      (นายสันต   ฉิมหาด) 

                            นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว   
 

    



23/4/2564 ระบบรายงานและตดิตามประเมนิผลงานการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
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องคก์ารบริหารสว่นตําบลบางมะพร้าว
อําเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร

กรุณาเลือกปีงบประมาณ

2563

คูม่ือการใช้งานระบบ e-PlanNACC

สถานะการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบการดําเนินการ 6 เดือน คิดเป็นการรายงานผลร้อยละ 100
ผลการนําแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติร้อยละ 42.86 จากโครงการตัง้ตน้ 35 โครงการ

โครงการทีส่ร้าง
16 
รายงานผลแลว้
16 
รอการรายงาน
0 



23/4/2564 ระบบรายงานและตดิตามประเมนิผลงานการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
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สํานักงาน ป.ป.ช. © 2020 สํานักพัฒนาและสง่เสริมธรรมาภิบาล พัฒนาโดย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานะการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบการดําเนินการ 12 เดือน คิดเป็นการรายงานผลร้อยละ 100
ผลการนําแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติร้อยละ 45.71 จากโครงการตัง้ตน้ 35 โครงการ

โครงการทีส่ร้าง
16 

รายงานผลแลว้
16 

รอการรายงาน
0 

https://www.nacc.go.th/
https://e-plan.nacc.go.th/check_login


องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว

1 3 3 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 100.00

2 4 4 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

3 5 5 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 100.00

4 4 4 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 100.00

รวม 16 16 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 100.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

3 10,000.00 4 0.00 5 30,000.00 4 20,000.00 16 60,000

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 

3 10,000.00 4 0.00 5 30,000.00 4 20,000.00 16 60,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 30,000.00 30,000.00 30,000.00

มิติที่ 4 20,000.00 20,000.00 20,000.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 60,000.00 60,000.00 60,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

35 16 14 0 16 0 45.71 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564



งบประมาณ เบิกจ่าย

มิติ (บาท) (บาท) รอรายงาน อยูร่ะหวา่ง ดาํเนินการ ไม่สามารถ หมายเหตุ

ดาํเนินการ แลว้เสร็จ ดาํเนินการได้

1 มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที�สาํคญัและสามารถเขา้ถึงง่าย 3 10,000 10,000

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน 3 10,000 10,000

3 มาตรการกาํหนดขั�นตอน กระบวนการร้องเรียน 1 10,000 10,000

4 โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมตาํบลประจาํปี 3 3 10,000 10,000

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ�น ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ�น 4 20,000 20,000

6 ครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 1 0.00 0.00

7 มาตรการส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรม 1 0.00 0.00

8 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 2 0.00 0.00

9 โครงการลดขั �นตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 2 0.00 0.00

10 กิจกรรม ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที�ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นที�ประจกัษ์ 2 0.00 0.00

11 มาตรการจดัทาํขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 2 0.00 0.00

12 มาตรการปรับปรุงศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ร 3 0.00 0.00

13 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 3 0.00 0.00

14 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

15 กิจกรรมรายงานผลใชจ่้ายเงินใหป้ระชาชนรับทราบ 4 0.00 0.00

16 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ�นใหมี้บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังาน 4 0.00 0.00

ของฝ่ายบริหาร

60,000.00 60,000.00

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางมะพร้าว รอบ 12 เดือน

สถานะ

รายการโครงการ ลาํดบั


