
    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

ที ่ บก ๗2801/                                            วันที่  14  ตุลาคม  2563 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และปฏิบัติราชการ
ประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ได้ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง แล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  ได้ด าเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (รอบ 12 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ E-PlannNACC ทางเว็บไซต์ของส านักงาน 
ป.ป.ช. แล้วเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานทราบ และรายงาน
ต่อผู้บริหารและประชาชนผ่านเวทีประชุมต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

       
     จ่าสิบตรี 

    ( กิตติกร  กองโพธิ์ ) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทน 

                                หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 

       
       
     ลงชื่อ 

   ( นายวิสูจน์  ลานรอบ ) 
             ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน   
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
            
 
                             
 ลงชื่อ 

          (นายประยูญ  มงคลน า) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง    
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2563 ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาสะแบง รอบ 12 เดอืน 

 

ล าดบั 

 

รายการโครงการ (ต ัง้ตน้) 

 

มติ ิ

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
เบกิจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ  
รอรายงาน 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

แลว้เสร็จ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนนิการได ้

1 กจิกรรมยกยอ่งเชดิชูเกยีรตบิคุคลทีช่ว่ยเหลอืกจิการสาธารณะหรอืจติสาธารณะ 2 0.00 0.00 
     

2 มาตรการจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 2 0.00 0.00 
     

3 มาตรการ "ใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานตรวจสอบท ัง้ภาครฐัและองค์กรอสิระ 2 0.00 0.00 
     

4 มาตรการ "แตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรียน" 2 0.00 0.00 
     

5 มาตรการก ากบัตดิตามการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารสว่นต าบลนาสะแบง 3 0.00 0.00 
     

6 โครงการจดัเวทีประชาคม 3 10,000.00 0.00 
     

7 โครงการส่งเสริม อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แหล่งทอ่งเทีย่ว พฒันา 

และปรบัปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน ประจ างบประมาณ 2562 

1 10,000.00 0.00 
     

8 โครงการสง่เสรมิครอบครวัเศรษฐกจิพอเพียง 1 10,000.00 0.00 
     

9 กจิกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 3 0.00 0.00 
     

10 โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ด็กและเยาวชน(กจิกรรม "โตไปไมโ่กง") 1 0.00 0.00 
     

11 โครงการกิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการบริหารงบประมาณ การรบั-จา่ยเงิน 

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

4 0.00 0.00 
     

12 โครงการเยาวชนสมัพนัธ์ เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 1 10,000.00 0.00 
     



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2563 ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาสะแบง รอบ 12 เดอืน 

 

ล าดบั 

 

รายการโครงการ (ต ัง้ตน้) 

 

มติ ิ

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
เบกิจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ  
รอรายงาน 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

แลว้เสร็จ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนนิการได ้

13 กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิน่ 4 10,000.00 0.00 
     

14 มาตรการ ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน 2 0.00 0.00 
     

15 มาตรการมอบอ านาจ ส ั่งการ อนุมตั ิอนุญาต หรือปฏิบตัริาชการแทน 2 0.00 0.00 
     

16 โครงการมาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบตัติามระเบียบ) 2 0.00 0.00 
     

17 โครงการกิจกรรมสง่เสริมประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัซื้อจดัจ้าง 4 0.00 0.00 
     

18 โครงการมาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 2 0.00 0.00 
     

19 โครงการมาตรฐานการยกระดบัการปฏิบตัหิน้าทีต่ามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 2 0.00 0.00 
     

20 โครงการมาตรการปรบัปรุงและพฒันาศูนย์ขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแ 

บง 

3 0.00 0.00 
     

21 สง่เสรมิการปฏบิตังิานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 1 0.00 0.00 
     

22 โครงการมาตรการจดัการเรือ่งราววรอ้งทุกข์/รอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 3 0.00 0.00 
     

23 โครงการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 1 0.00 0.00 
     

24 โครงการบรหิารงานตามหลกัธรรมภบิาล 1 0.00 0.00 
     

25 โครงการสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการตอ่ตา้นการทุจรติ 1 0.00 0.00 
     



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2563 ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาสะแบง รอบ 12 เดอืน 

 

ล าดบั 

 

รายการโครงการ (ต ัง้ตน้) 

 

มติ ิ

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
เบกิจ่าย 

(บาท) 

สถานะ  

หมายเหตุ  
รอรายงาน 

อยูร่ะหวา่ง 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 

แลว้เสร็จ 

ไมส่ามารถ 

ด าเนนิการได ้

26 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบ 

ลนาสะแบง 

3 10,000.00 0.00 
     

27 โครงการเฝ้าระวงัตอ่การคอรปัช ั่น 4 0.00 0.00 
     

28 โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 4 0.00 0.00 
     

29 โครงการมาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์การบ ริ

หารสว่นต าบลนาสะแบงดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ 

2 0.00 0.00 
     

30 โครงการกจิกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 4 0.00 0.00 
     

รวมท ัง้ส ิน้ 60,000.00 0.00 0 0 30 0 
 

 

 

ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ไมม่ ี

ขอ้เสนอแนะ 



 
 

 

** ขอ้มูล ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2563 

 
ชือ่ - สกลุ ผูร้ายงาน สุภาวด ีอนิหา ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ 

ค าอธบิาย 

มติ ิ1 การสรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ 

มติ ิ 2 การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ 

มติ ิ 2 การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

มติ ิ 4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
สรปุผลการขบัเคลือ่นแผนฯ 

 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ มโีครงการ/กจิกรรม/มาตรการ จ านวน 30 โครงการ รอการ

รายงาน 0 โครงการ 

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 0 โครงการ 

ด าเนนิการแลว้เสร็จ 30 โครงการ 

ไมส่ามารถด าเนนิการได ้ 0 โครงการ 

เบกิจา่ยงบประมาณ 0.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 มกีารน าแผน

ฯ ไปปฏบิตั ิระดบั (มาก) รอ้ยละ 100.00 


