
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ                                                                                  

ที ่  75601/-.........................................................วันที ่  5  เมษายน  2562                                               

เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจ ำปี 2562 (รอบ 6 เดอืน)  

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ 
 

เรื่องเดิม  
   ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 และได้จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
 เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ จึงรำยงำนผล

กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบ 
6 เดือน) โดยมีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบท้ำยนี้  

 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
                                                                         พรเพ็ญ  

        (นำงสำวพรเพ็ญ  อุตะปะละ) 
            หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ 

....................................................................................................................   
  

          (ลงชื่อ)...............วลัยภรณ์..................................      (ลงชื่อ)......ไมตรีจิตร........................ 
    (นำงวลัยภรณ์  เยำด ำ)      (นำงสำวไมตรีจิตร  คงมำ) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ        ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ                         
   

                             
     (ลงชื่อ)................สมควร............................ 

                   (นำยสมควร  จิตรแก้ว) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโยงเหนือ 

 
  



 



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาโยงเหนอื อ าเภอ นาโยง 
     

         

         บนัทกึขอ้มลูแลว้ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 16 รายการ 
      

         . 

ล า
ดบั
ที ่

ชือ่โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ/แนวปฏบิตั ิ สอดคลอ้ง 

จ านวนงบประมาณ 

สถานะ 

รอบการรายงาน 

แผนป้องกนัฯ 
ตาม

ขอ้บญัญตั ิ
ตามที่

เบกิจา่ยจรงิ 
6 เดอืน 12 เดอืน 

1 ฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพผูน้ าชมุชน มติทิี ่1 20,000 0 0 ยังไมร่ายงานผล ยังไมร่ายงาน ยังไมร่ายงาน 

2 
ทัศนศกึษาและดงูานของแกนน า ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่สมาชกิ 
อบต. มติทิี ่1 250,000 50,000 50,000 ด าเนนิการแลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้ 

3 คา่ยอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม(รักษ์โลก รักสิง่แวดลอ้ม) มติทิี ่1 50,000 30,000 30,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

4 สง่เสรมิการด าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง มติทิี ่1 200,000 30,000 30,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

5 พัฒนาศุนูยข์อ้มลูขา่วสาร อบต. มติทิี ่2 30,000 0 0 ยังไมร่ายงานผล ยังไมร่ายงาน ยังไมร่ายงาน 

6 ทอ้งถิน่ไทย ใสสะอาด มติทิี ่2 10,000 10,000 10,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

7 เด็กไทยไมโ่กง มติทิี ่2 20,000 0 0 ยังไมร่ายงานผล ยังไมร่ายงาน ยังไมร่ายงาน 

8 เชดิชบูคุคลผูท้ าความดใีนพืน้ที ่อบต. มติทิี ่2 5,000 5,000 5,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

9 สง่เสรมิและป้องกนัการทจุรติ (คนไทยตอ้งไมโ่กง) มติทิี ่2 30,000 30,000 30,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

10 จัดเก็บขอ้มลูพืน้ฐานเพือ่จัดท าแผนพฒันา อบต. มติทิี ่3 20,000 20,000 20,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

11 ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชน มติทิี ่3 20,000 20,000 20,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

12 
สง่เสรมิเผยแพรร่ณรงคก์ารปกครองระบบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ มติทิี ่3 10,000 0 0 ยังไมร่ายงานผล ยังไมร่ายงาน ยังไมร่ายงาน 

13 สง่เสรมิความเขม้แข็งของชมุชน (ครอบครัวอบอุน่เขม้แข็ง) มติทิี ่3 30,000 30,000 30,000 ด าเนนิการแลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้ 

14 
การเลอืกตัง้ทั่วไป หรอืเลอืกตัง้แทนต าแหน่งทีว่า่งผูบ้รหิารหรอื
สมาชกิ กรณีครบวาระ ยบุสภา มติทิี ่3 200,000 200,000 200,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

15 ทอ้งที ่ทอ้งถิน่และชดุปฏบิตักิารประจ าต าบล มติทิี ่4 20,000 20,000 20,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

16 พัฒนาความรูข้องพนักงาน สมาชกิและเจา้หนา้ที ่อบต. มติทิี ่4 250,000 250,000 250,000 อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ รายงานแลว้ ยังไมร่ายงาน 

รวมงบประมาณ 1,165,000 695,000 695,000   

ผลการน าแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิคดิเป็น รอ้ยละ 0.00 
        


