
 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลพันนา  
อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวัดสกลนคร 

 
 



ค าน า 
 

การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงขยายวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในหลายๆ ด้านก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ จากสถานการณ์การทุจริตที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในสังคมไทย  จึงได้มีการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสและทัดเทียมนานาอารยประเทศ  เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

 ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา ต าบลพั้นนา อ าภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริของเทศบาลต าบลพันนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติว่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบและแนวทางใมนการด าเนินการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต  ในการนี้จึงขอรายงานผล
การก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของ
เทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

         เทศบาลต าบลพันนา 
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ตามท่ีส านักงานเทศบาลต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ได้ด าเนินการจามแผนปฏฺบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจข าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ทั้งหมด จ านวน 
10 โครงการ จากโครงการทั้งหมด  จ านวน  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 41.66   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลพันนา รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลตำบลพันนา 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 20,000.00 0.00

2 การจัดทำรายงานควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

3 การสร้างโปร่งใสในการบริหารงานบุคลล 4 0.00 0.00

4 สำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 3 0.00 0.00

5 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 2 0.00 0.00

6 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00 0.00

7 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลพันนา 4 0.00 0.00

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 3 50,000.00 0.00

9 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพันนา 4 0.00 0.00

10 โครงการเผยเเพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

11 สร้างความโปรงใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00 0.00

12 โครงการจัดเวทีประชาคม 3 20,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลพันนา รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 0.00 0.00

14 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 4 0.00 0.00

15 อบรมให้ความรู้พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลพันนาและประชาชนทั่วไปเรื่อง พรบ. 

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

3 0.00 0.00

16 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลพันนา 2 0.00 0.00

17 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2 0.00 0.00

18 การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

19 มาตรการการมอบอำนาจ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 1 0.00 0.00

20 เเต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

21 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏฺบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลต

ำบลพันนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 10,000.00 0.00

22 มาตรการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

23 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2564

2 0.00 0.00

24 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการมาติดต่อขอรับบริการ 4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลพันนา รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 100,000.00 0.00 0 14 10 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 24 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 54.84 

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางวิมลรัตน์ พลเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
****************** 

ตามที่เทศบาลต าบลพันนา ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และส านักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือนในเดือนตุลาคม นั้น 

 บัดนี้ เทศบาลต าบลพันนา ได้ด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Pian NACC 
(https://e-plan.nacc.go.th) เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 
       
 

(นายไกรทอง  นามกาสา) 
      ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 
 


