
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

เทศบาลต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

 



ค าน า 
 
  การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ในหลาย ๆด้าน 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ จากสถานการณ์การทุจริตที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในสังคมไทย  
จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 

ส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการนี้ จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ ตลอดถึงผลักดันให้มีการน าแผนฯ ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป 
 

 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว 

๑๓ เมษายน 2563 



 
ส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

1. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต ของส านักงานเทศบาลต าบลนาแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน ๐ โครงการ จากจ านวน ๕๓   โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ และด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน ๐ บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จ านวน 95,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.67  

 

 

 

 

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑๘ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗ ๐.๐๐ 8 ๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๓ ๒๒๐,๐๐๐ 

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญั 

รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 

ชื่อโครงการ มิติ 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

 
ร้อยละด าเนินการ 

ตามแผน 
 

ด าเนินการแล้ว 
 

ตามแผน 
 

ใช้จริง 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
เทศบาลต าบลนาแก้ว 1 ๑๘  ๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 

2 ๑๗  ๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 
3 8  ๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  100.00 
4 ๑๐  ๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 

รวม  ๕๓  ๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๐.๐๐  ๑๐๐.๐๐ 



งาน) 

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญตัิ/แผนการด าเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

๑๘ ๐.๐๐ ๑๗ ๐.๐๐ 8 ๐.๐๐ ๑๐ ๐.๐๐ ๕๓ ๐.๐๐ 
 
 

         

การเบิกจ่ายงบประการเบิกจ่ายงบประมาณ 

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 ๑๗๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มิติที่ 2 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มิติที่ 3 ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
มิติที่ 4 ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
รวม 4 มิติ ๒๒๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

    

สถานะโครงการ/กิจกรรมสถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ
ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผน
ด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

รวม
ทั้งสิ้น 

รอรายงาน
ผล 

ระดับการน าแผนไป
ปฏิบัติ 

๕๓ ๐ 0 ๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ มาก 



2. ปัญหาอุปสรรค 
 ไม่มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ePlan NACC  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
4. ปัจจัยท่ีน าไปสู้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลสามารถน ามาจากระบบ eplan nacc ของแต่ละหน่วยงาน (ปี 2562) 

 
 
 
 
 

   ลงชื่อ………………………………………..ผู้จัดท า 
    (นายทิวา  นนท์ไพวัลย์) 

ต าแหน่ง นิติกร 


