
 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
ตามแผนปฏิบัติการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

อำเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

ที ่ สร  72901/-            วันที ่ 7  มีนาคม  2566     

เรื่อง    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รอบ 6  เดือน  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

1.เรื่องเดิม 
           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2566-2570) ซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ องค์กรองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส อันจะนำไปสู่เป้าหมายของ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" นั้น 
  2.ข้อเท็จจริง  
                   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว 

3. ข้อพิจารณา 
                    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                     จ.ส.อ.  
                                                              ( สมปอง    เอิบอิ่ม )      

                                                                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

     - ความเห็น เห็นควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  - ความเห็น  .......-....................................             
ให้ประชาชนได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน              ..............................................................  

        ( นายพสักร     ประดับสุข )                              ( นายวัชเรนทร์    เหมือนหมาย ) 
                     หวัหน้าสำนกัปลัด                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

                                                     -  ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
                                                   ทราบ มอบหมายให้ เจ้าพนักงานธุรการ ฯ ดำเนินการ                                                                                                    
                                               
     

                          (นายสหัส    ยิ่งยงยุทธ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

2
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
1 0.00 0.00

3
มาตรการ

"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง"
1 0.00 0.00

4
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏ

ิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 0.00 0.00

5
มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใ

ส
2 0.00 0.00

6

มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยก

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

7 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 2 0.00 0.00

8 มาตรการ NO Gift Policy 2 0.00 0.00

9
มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาช

น
2 0.00 0.00

10
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
2 0.00 0.00

11 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 2 0.00 0.00

12 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 3 0.00 0.00

13
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตาอ็อง
3 0.00 0.00

14 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 4 0.00 0.00

15 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00



** ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน จ.ส.อ.สมปอง เอิบอิ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 15 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ มาก ร้อยละ 93.33


