
 

รายงานผลการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 
ผานระบบ e-planNacc 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
 

รอบระยะเวลา 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

 

 

 



แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562) 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

2 โครงการสงเสริม อนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปรับปรุง
ภูมิทัศนในตําบลบานถอน 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

3 โครงการปลูกผักริมรั้ว ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  
4 โครงการสรางอาชีพ สราง

รายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน 50,000 สํานักปลัด 
งานพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรม “ประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

2 มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบรหิารงาน
บุคคล 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

3 กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

4 โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – 
จัดจาง 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ กองคลัง  

5 กิจกรรม การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

6 โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

 

 



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

7 มาตรการ การมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

8 กิจกรรม“จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน ” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

9 กิจกรรม“จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน ” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

10 มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด 
งานนิติการ 

 

 

 

 

 

 



มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินการ สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 มาตรการ “โครงการจัดทํา
คาบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซตรายป
และคาธรรมเนียมชื่อโมเม
นเนมรายปเว็ปไซต ของ 
อบต.บานถอน” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน 30,000 สํานักปลัด  

2 กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวน
ตําบล บานถอน” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

3 กิจกรรม “อบรมใหความรู
ใหแกพนักงานสวนตําบล
และประชาชนท่ัวไปเรื่อง 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

4 กิจกรรม “การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานถอนและการรับ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง” 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ กองคลัง  



มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินงาน สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 โครงการจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานขององคกร 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

6 การดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขของ
องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ลําดับท่ี ช่ือกิจกรรม/โครงการ ผลการดําเนินการ สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรม/
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ ตรวจสอบภายใน  

2 โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ ตรวจสอบภายใน  

3 กิจกรรมรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ กองคลัง  

4 กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานถอน 

ดําเนินการแลว อบต. บานถอน ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด  

 

 

 


