
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ กระสัง 0 น้อย

2 เทศบาลตำบลสองชั้น กระสัง 23.48 น้อย

3 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กระสัง 0 น้อย

4 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ กระสัง 0 น้อย

5 เทศบาลตำบลกระสัง กระสัง 86.11 มาก

6 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ กระสัง 25.32 น้อย

7 เทศบาลตำบลอุดมธรรม กระสัง 63.49 มาก

8 เทศบาลตำบลหนองเต็ง กระสัง *100.00 มาก

9 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน กระสัง 79.17 มาก

10 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กระสัง 46.09 กลาง

11 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ กระสัง 51.85 มาก

12 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ กระสัง 0 น้อย

13 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง คูเมือง 0 น้อย

14 องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คูเมือง 58.33 มาก

15 เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ คูเมือง 77.05 มาก

16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร คูเมือง 0 น้อย

17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ คูเมือง 63.16 มาก

18 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ คูเมือง 19.67 น้อย

19 เทศบาลตำบลคูเมือง คูเมือง 0 น้อย

20 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ คูเมือง 16.28 น้อย

21 องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ คูเมือง 0 น้อย

22 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง แคนดง 23.86 น้อย

23 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย แคนดง 55.95 มาก

24 องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว แคนดง 21.43 น้อย

25 เทศบาลตำบลแคนดง แคนดง 60.71 มาก



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

26 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง แคนดง 0 น้อย

27 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 69.81 มาก

28 องค์การบริหารส่วนตำบลอิสานเขต เฉลิมพระเกียรติ 71.43 มาก

29 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ 58.14 มาก

30 เทศบาลตำบลถาวร เฉลิมพระเกียรติ 0 น้อย

31 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 0 น้อย

32 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา ชำนิ 0 น้อย

33 เทศบาลตำบลหนองปล่อง ชำนิ *100.00 มาก

34 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ชำนิ 81.91 มาก

35 เทศบาลตำบลชำนิ ชำนิ 68.24 มาก

36 องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด ชำนิ 73.21 มาก

37 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ชำนิ 14.29 น้อย

38 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง นางรอง 1.32 น้อย

39 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา นางรอง 82.86 มาก

40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร นางรอง 50 มาก

41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ นางรอง *100.00 มาก

42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นางรอง 54 มาก

43 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง นางรอง 0 น้อย

44 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก นางรอง 59.78 มาก

45 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ นางรอง 0 น้อย

46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง นางรอง 71.77 มาก

47 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ นางรอง 63.21 มาก

48 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง นางรอง 65.38 มาก

49 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง นางรอง 61.54 มาก

50 เทศบาลเมืองนางรอง นางรอง 69.57 มาก

51 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นางรอง 11.54 น้อย

52 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน นางรอง 0 น้อย



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

53 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา นางรอง 51.43 มาก

54 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก นาโพธิ์ 63.04 มาก

55 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ 60.94 มาก

56 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ นาโพธิ์ 22.89 น้อย

57 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง นาโพธิ์ 55.77 มาก

58 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ 37.39 กลาง

59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู นาโพธิ์ 32.93 กลาง

60 เทศบาลตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง 54.76 มาก

61 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง โนนดินแดง 0 น้อย

62 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง โนนดินแดง 46.05 กลาง

63 องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย โนนดินแดง 0 น้อย

64 เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 66.67 มาก

65 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน โนนสุวรรณ 78.13 มาก

66 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ 63.16 มาก

67 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ 0 น้อย

68 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ 1.06 น้อย

69 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด บ้านกรวด 77.78 มาก

70 เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ บ้านกรวด 85.11 มาก

71 เทศบาลตำบลปราสาท บ้านกรวด 0 น้อย

72 องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู บ้านกรวด 0 น้อย

73 เทศบาลตำบลจันทบเพชร บ้านกรวด 0 น้อย

74 เทศบาลตำบลหนองไม้งาม บ้านกรวด 0 น้อย

75 เทศบาลตำบลโนนเจริญ บ้านกรวด *100.00 มาก

76 เทศบาลตำบลบ้านกรวด บ้านกรวด 78.95 มาก

77 เทศบาลตำบลบึงเจริญ บ้านกรวด 57.97 มาก

78 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ บ้านกรวด *100.00 มาก

79 เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท บ้านกรวด 50 มาก



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

80 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง บ้านด่าน 74.49 มาก

81 เทศบาลตำบลปราสาท บ้านด่าน 0 น้อย

82 เทศบาลตำบลบ้านด่าน บ้านด่าน 68.42 มาก

83 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ บ้านด่าน 0 น้อย

84 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ 0 น้อย

85 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 0 น้อย

86 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 78.92 มาก

87 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ 75.69 มาก

88 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ 66.28 มาก

89 องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ 0 น้อย

90 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประโคนชัย 50 มาก

91 เทศบาลตำบลประโคนชัย ประโคนชัย 81.96 มาก

92 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประโคนชัย 57.39 มาก

93 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ประโคนชัย 76.35 มาก

94 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ประโคนชัย 92.86 มาก

95 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ประโคนชัย 78.72 มาก

96 องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู ประโคนชัย 0 น้อย

97 องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย ประโคนชัย 76.39 มาก

98 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม ประโคนชัย 0 น้อย

99 เทศบาลตำบลเขาคอก ประโคนชัย 0 น้อย

100 เทศบาลตำบลโคกม้า ประโคนชัย 69.17 มาก

101 องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประโคนชัย 93.06 มาก

102 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประโคนชัย 56.9 มาก

103 องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ประโคนชัย 50 มาก

104 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ประโคนชัย *100.00 มาก

105 เทศบาลตำบลแสลงโทน ประโคนชัย 0 น้อย

106 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ประโคนชัย 33.33 กลาง



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

107 เทศบาลตำบลปะคำ ปะคำ 46.05 กลาง

108 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง ปะคำ 0 น้อย

109 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปะคำ 86.05 มาก

110 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ปะคำ *100.00 มาก

111 องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ปะคำ 34.62 กลาง

112 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา พลับพลาชัย 65.32 มาก

113 เทศบาลตำบลโคกขมิ้น พลับพลาชัย 77.22 มาก

114 เทศบาลตำบลพลับพลาชัย พลับพลาชัย 60.19 มาก

115 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชัน พลับพลาชัย 0 น้อย

116 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง พลับพลาชัย 0 น้อย

117 เทศบาลตำบลจันดุม พลับพลาชัย 56.74 มาก

118 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง พุทไธสง 57.69 มาก

119 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง พุทไธสง 18.75 น้อย

120 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง พุทไธสง 44.74 กลาง

121 เทศบาลตำบลพุทไธสง พุทไธสง 0 น้อย

122 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน พุทไธสง 14.29 น้อย

123 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง พุทไธสง 71.88 มาก

124 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า พุทไธสง 69.05 มาก

125 องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก พุทไธสง 0 น้อย

126 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ 26.79 น้อย

127 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เมืองบุรีรัมย์ 54.39 มาก

128 องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 64.44 มาก

129 องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

130 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

131 เทศบาลตำบลบ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ 18.87 น้อย

132 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

133 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

134 เทศบาลตำบลหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

135 เทศบาลตำบลหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

136 เทศบาลตำบลอิสาณ เมืองบุรีรัมย์ *100.00 มาก

137 เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ 65.38 มาก

138 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

139 องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา เมืองบุรีรัมย์ 32.86 กลาง

140 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ 0 น้อย

141 องค์การบริหารส่วนตำบลพระครู เมืองบุรีรัมย์ 54.81 มาก

142 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ 65.79 มาก

143 องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 25 น้อย

144 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ 53.85 มาก

145 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 78.38 มาก

146 เทศบาลตำบลละหานทราย ละหานทราย 0 น้อย

147 เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ละหานทราย 11.11 น้อย

148 เทศบาลตำบลตาจง ละหานทราย 0 น้อย

149 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ละหานทราย 0 น้อย

150 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ละหานทราย 53.85 มาก

151 เทศบาลตำบลหนองแวง ละหานทราย *100.00 มาก

152 เทศบาลตำบลหนองตะครอง ละหานทราย 57.45 มาก

153 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 100 มาก

154 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ลำปลายมาศ 69.23 มาก

155 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลำปลายมาศ 55.45 มาก

156 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ลำปลายมาศ 0 น้อย

157 องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ลำปลายมาศ 79.55 มาก

158 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ลำปลายมาศ 0 น้อย

159 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ลำปลายมาศ 57.69 มาก

160 องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ลำปลายมาศ 73.68 มาก



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

161 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ลำปลายมาศ 51.64 มาก

162 เทศบาลตำบลทะเมนชัย ลำปลายมาศ 24.36 น้อย

163 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ลำปลายมาศ 0 น้อย

164 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ลำปลายมาศ 0 น้อย

165 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ 68.42 มาก

166 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ลำปลายมาศ 51.79 มาก

167 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ลำปลายมาศ 76.56 มาก

168 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง ลำปลายมาศ 0 น้อย

169 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ลำปลายมาศ 61.43 มาก

170 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ สตึก 0 น้อย

171 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก สตึก 0 น้อย

172 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง สตึก 0 น้อย

173 เทศบาลตำบลศรีสตึก สตึก 88.1 มาก

174 เทศบาลตำบลสะแก สตึก 0 น้อย

175 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง สตึก 46.81 กลาง

176 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สตึก 52.56 มาก

177 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สตึก 0 น้อย

178 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม สตึก 76.25 มาก

179 เทศบาลตำบลสตึก สตึก 0 น้อย

180 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง สตึก 0 น้อย

181 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง สตึก 52.87 มาก

182 เทศบาลตำบลดอนมนต์ สตึก 0 น้อย

183 องค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยปราสาท หนองกี่ 83.33 มาก

184 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ 21.88 น้อย

185 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น หนองกี่ 84.69 มาก

186 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ หนองกี่ 17.06 น้อย

187 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ 40.2 กลาง
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188 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หนองกี่ 50 มาก

189 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หนองกี่ 0 น้อย

190 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง หนองกี่ 79.31 มาก

191 เทศบาลตำบลหนองกี่ หนองกี่ 0 น้อย

192 เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี หนองกี่ 64.52 มาก

193 เทศบาลตำบลดอนอะราง หนองกี่ 100 มาก

194 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี หนองหงส์ 0 น้อย

195 เทศบาลตำบลห้วยหิน หนองหงส์ 58.51 มาก

196 เทศบาลตำบลหนองหงส์ หนองหงส์ 0 น้อย

197 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง หนองหงส์ 58.33 มาก

198 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย หนองหงส์ 61.11 มาก

199 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี หนองหงส์ 14.1 น้อย

200 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว หนองหงส์ 80.21 มาก

201 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หนองหงส์ 0 น้อย

202 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ห้วยราช 50 มาก

203 องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ห้วยราช 41 กลาง

204 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ ห้วยราช 51.54 มาก

205 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช ห้วยราช 0 น้อย

206 เทศบาลตำบลสามแวง ห้วยราช 0 น้อย

207 เทศบาลตำบลห้วยราช ห้วยราช 75.71 มาก

208 เทศบาลตำบลโคกเหล็ก ห้วยราช 68.18 มาก

209 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ห้วยราช 11.54 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565


