
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……..ส านักปลัด........องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า........... 
 

ที่  ศก  7๕๒๐๑/...........-..........วันที่.......1......ตุลาคม.....พ.ศ.....2563...... 
 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี  พ.ศ. 2563  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า (รอบ 12 เดือน) 

                       
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

  เรื่องเดิม 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ             
ได้ด าเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)      
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต     
๔ ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน  และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม ผ่านระบบ
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC)  

 ข้อเท็จจริง 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ได้ด าเนินงานบันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจริต ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผ่านระบบ (E-PlanNACC) 
https://www.nacc.go.th ของส านักงาน ป.ป.ช. และได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ระเบียบ/กฎหมาย /หนังสือสั่งการ 

  - หนังสือ ที่ มท ๐810.3/ว1300  ลงวันที่  3 พฤษภาคม  256๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไปปฏิบัติ 
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี  2561 
  - หนังสือ ที่ ปช. 0004/ว 0070 ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามการประเมินผลการ
น าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ 

  ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ E-PlanNACC) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหนังสือสั่งการ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 (12 เดือน)  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองค้า www.Nongka-local.go.th 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
   

            ลงชื่อ............................................. 
                                               (นางวัลยา   บ้งพรม) 

                                                                              นิติกรช านาญการ   

 /ความเห็นของ………. 

https://www.nacc.go.th/
http://www.nongka-local.go.th/


 

          - 2 - 
 
 
 

 ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด............................................................................................... ...................................... 

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

 
 

ลงชื่อ............................................. 
               (นางจิรฐา  ปิยะวงษ์) 
                หวัหน้าส านักปลัด อบต.หนองค้า  

 
.ความเห็นปลัด อบต. หนองค้า ............................................................................................................................. ........ 

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

 
 
  

ลงชื่อ............................................. 
              (นางอ าไพร  วงศ์เงินยวง) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 

ความเห็นนายก อบต. หนองค้า.................................................................................................... ................................... 

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

 
 
ลงชื่อ.............................................  

          (นายมงคล    แซ่ซือ) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า รอบ 12 เดือน 

    
งบประมาณ     เบิกจา่ย 

 สถานะ   

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ
  

อยู่ระหว่าง    ด าเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหต ุ 
      (บาท)       (บาท) 

     รอ       
  รายงาน 

 
    

ด าเนินการ     แล้วเสร็จ    ด าเนินการได้ 
  

         

1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 3  0.00 0.00      

 หนองค้าให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น          
           

2 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2  0.00 0.00      
           

3 กิจกรรมรงค์ประชาสัมพันธก์ารต่อต้านการทุจริต 1  5,000.00 0.00      
           

4 
มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัต ิ

2  0.00 0.00      
 ราชการ         

5 มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์รัปชันโดยภาคประชาชน 4  0.00 0.00      
           

6 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร อปท” 2  0.00 0.00      
           

7 การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 3  0.00 0.00      
           

8 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด 2  0.00 0.00      

 ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัติ          
           

9 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 3  0.00 0.00      
           

10 กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 2  0.00 0.00      

 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถอืและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย          

 ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง          
              



                               รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า รอบ 12 เดือน 

   
งบประมาณ      เบิกจ่าย 

 สถานะ    

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ
 

  อยู่ระหวา่ง    ด าเนินการ 
 

 ไม่สามารถ 
 

หมายเหต ุ
     (บาท)          (บาท)  รอรายงาน 

  
   

ด าเนินการ      แลว้เสร็จ   ด าเนินการได้ 
  

        

 รวมทั้งสิ้น  5,000.00 0.00 0 0 10  0    
 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
- การด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและตัวช้ีวัด  
 
 
 
สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ 

 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 10 โครงการ  
 รอการรายงาน 0 โครงการ  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ  
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ  
 ไม่สามารถด าเนินการได้ 0 โครงการ  
 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00  
มีการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 17.86 

 
 
 
 
 
** ข้อมูล ณ วันท่ี  31  ตุลาคม  2563 
 
ช่ือ - สกุล ผู้รายงาน วัลยา  บ้งพรม  ต าแหน่ง  นิติกร



 
ค าอธิบาย 
 
มิติ 1 การสรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 


