
แบบรายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

มิติ/ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 
มิติท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทน ต่อ การทุจริต   
         ภารกิจตามมิติ 1.1 สร้างจิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักแกบุ่คคลากรทัง้ผ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจ า 

 
1. มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อด้านการทจุริต 

 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ  

 2. โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล   ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสรมิทักษะการปฏิบัติงานใน
องค์กรสู่ความเป็นเลศโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

4. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของ อบต.โนนโพธ์ิ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

         ภารกิจตามมิติ 1.2  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน 
ประชาชน 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

         ภารกิจตามมิติ 1.3  การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนเยาวชนให้เป็นคนดี คนเกง่  
คนมีฝีมือ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
          ภารกิจตามมิติ 2.1  แสดงเจตจ านงทาง
การเมือง ในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหาร 

 
1. ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ  เรื่อง
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 

 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

         ภารกิจตามมิติ 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริาชการ 

1. ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ -จัดจ้าง 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ นโยบาย
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 
        ภารกิจตามมิติ 2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลกับริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

1. โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน   ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการมาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพือ่ลด
ข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

       ภารกิจตามมิติ 2.4  การเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินการประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นที่
ประจักษ์ 

1.โครงการย่อย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

       ภารกิจตามมิติ 2.5  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลกับริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

1. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. มาตรการให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐ 
และองค์กรอสิระ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
          ภารกิจตามมิติ 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้ มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ อปท. ได้ทุกขั้นตอน 

 
 
1. มาตรการการปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ อบต.โนนโพธ์ิ 

 
 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การ
พัสดุและทรพัย์สินของ อบต.โนนโพธ์ิ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

        ภารกิจตามมิติ 3.2  การรับฟงัความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. จัดให้มีช่องทางรับฟงัความคิดเห็น และร้องเรียน/ร้องทุกข์   ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

       ภารกิจตามมิติ 3.3  การสง่เสรมิให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการของ อปท. 

1. มาตรการแตง่ตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนชุมชน 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
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มิติ/ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 
มิติท่ี 4  การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกลในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
          ภารกิจตามมิติ  4.1  มีการจัดการระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดินก าหนด 

 
 
1. การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 
 
  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

      ภารกิจตามมิติ  4.2  การสนบัสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตหิรือการบรหิารช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

1. ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ เรือ่ง รายงาน
การรบัจ่ายเงินประจ าปงีบประมาณ 

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 

      ภารกิจตามมิติ  4.3  ส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 

1. ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ เรือ่ง ติดตาม
ประเมินผลแผนประจ าปีงบประมาณ  

  ด าเนินการ 
  ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ    โทร   ๐-๔๕52-5992                                   

ท่ี   อจ ๗๓01/ วันท่ี   22   ตุลาคม   ๒๕๖3 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทจุริตประจ าปี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ต้องเข้ารับการประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตามยุทธศาสตร์ชาติ    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยส านักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
หน่วยงานที่ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวน 10 ตัวช้ีวัด ซึ่งตัวช้ีวัดที่ 10 การ

ป้องกันการทุจริต ข้อ O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ  จึงขอรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

                 จ.อ.        
 ( เพชรรงัสทิธ์ิ  สายธนู ) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ความเห็นปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ
.............................................................................................................................................................................. 

            
      ( นายธนรัตน์  กาญจนาภา) 

                          ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 
- ความเห็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 

........................................................................... ................................................................................. .................. 

                                                              

                                  (นายประยงค์  พิมพ์หาญ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 


