
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ    โทรศัพท์ ๐-๔๒97-3769             

ที ่    สน ๗44๐๑/     86          วันที่       26        กันยายน     2565      

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  5 ปี (พ.ศ.2561-
 2565) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ

ต้นเรื่อง    
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561  

  ข้อเท็จจริง  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านระบบ (E-PlanNACC) 
ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http:/www.nacc.go.th รอบ 12 เดือนของแต่ละปีงบประมาณโดยในรอบ 12 เดือน
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
  ระเบียบ/ข้อกฎหมาย/ข้อสั่งการ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
  2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

ปัญหา/อุปสรรค 
  สำหรับการดำเนินงานในรอบ 12 เดือนของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ปีงบประมาณ 2565 โครงการกิจกรรมบางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินโครงการกิจกรรมไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การดำเนินการโครงการกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ควรปรับเปลี่ยนมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เน้นการใช้สื่อออนไลน์ในการดำเนินการ เช่นการจัดฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนาวิชาการโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อทราบ 
  สำนักปลัด งานนโยบายและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ได้ดำเนินการรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 
เดือน ผ่านระบบ (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http:/www.nacc.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลการการดำเนินการดังกล่าวมายังท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                                                                             (นางอุไรภรณ์     มาลาทอง) 
                                                                    นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  

 

ความเห็น... 

 



-2- 

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.วาริชภูมิ             

 -               
      
           
                           (นายวิมล     รักษาแสง)                                          
                                                                 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ

ความเห็นปลัด อบต.วาริชภูม ิ      

-             

                              
                                                                         (นางอาภรณ์    สว่างศรี)   
                                                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ  
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ

-              
  
 
                                                                                 (นายยงค์ชาย     ภูอ่าง) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2561-2565)  ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน 

งานงบประมาณและแผนงาน 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูม ิ

อำเภอวาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร 
www.warichaphum.go.th 

e-mail : 647064@dla.go.th 
โทร 0-4297-3769 โทรสาร 0-4297-3769 

mailto:647064@dla.go.th


องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

1 13 11 120,000.00 130,000.00 125,235.00 84.62 104.36

2 17 17 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 100.00

3 14 14 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 100.00

4 9 8 200,000.00 0.00 0.00 88.89 0.00

รวม 53 50 395,000.00 205,000.00 200,235.00 94.34 50.69

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

13 120,000.00 17 25,000.00 14 50,000.00 9 200,000.00 53 395,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

13 130,000.00 17 25,000.00 14 50,000.00 9 0.00 53 205,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 120,000.00 130,000.00 125,235.00

มิติที่ 2 25,000.00 25,000.00 25,000.00

มิติที่ 3 50,000.00 50,000.00 50,000.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 4 200,000.00 0.00 0.00

รวม 4 มิติ 395,000.00 205,000.00 200,235.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ

คิดจาก

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

30 53 42 0 50 3 166.67 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565


