
 

 

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
เรื่อง ประกาศรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6เดือน) 
……………………………………………… 

ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผ่านระบบ e-planNACC โดย
รายงานผลรอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษา และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนได้ทราบ 

ส าหรับรายละเอียดสามารถเข้าดู ได้ที่ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ
www.makkhiap.go.th หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบได้ในวันและเวลา
ราชการ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

                                                                        (ลงชื่อ)  
  

                                                                                 (นายแสวง  เชื้อทอง) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน  
หน้าแรก > การด าเนินงาน > รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ รอบ 6 เดือน 
 รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ ดาวน์โหลดแล้ว 0 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หน้าแรก ติดต่อ/แผนที่ แผนผังเว็บไซต์ 

ข้อมูลพื้นฐาน     บุคลากร       ข้อบัญญัติ/ค าสั่ง       ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง      การด าเนินงาน      บริการประชาชน 

 



องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 

 

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

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

20 201,000.00 29 84,000.00 19 84,000.00 16 55,000.00 84 424,000.00 
 

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการด าเนินงาน) 

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

20 60,000.00 29 0.00 19 344,000.00 16 100,000.00 84 504,000.00 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 
มิติที่ 1 201,000.00 60,000.00 0.00 
มิติที่ 2 84,000.00 0.00 0.00 
มิติที่ 3 84,000.00 344,000.00 67,200.00 
มิติที่ 4 55,000.00 100,000.00 0.00 
รวม 4 มิติ 424,000.00 504,000.00 67,200.00 

 

" . "สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" . " 

 
โครงการ 
ตั้งต้น 

 
โครงการ 
ที่บันทึก 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ/ 

แผนด าเนินงาน 

 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ไม่
สามารถ 

ด าเนินการ
ได้ 

ผลการน าแผนฯ 
ไปปฏิบัติ 
คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการ
น า 

แผนไป
ปฏิบัติ 

44 84 0 26 41 17 122.73 มาก 

รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ช่ือ อปท. มิต ิ โครงการ งบประมาณ ร้อยละด าเนินการ 
ตามแผน ด าเนินการ

แล้ว 
ตามแผน ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญตั ิ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ 

 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากเขียบ 

1 20 6 201,000.00 60,000.00 00 30.00 0.00 
2 26 18 84,000.00 0.00 0.00 62.07 0.00 
3 19 10 84,000.00 344,000.00 67,200.00 52.63 80.00 
4 16 7 55,000.00 100,000.00 0.00 43.75 0.00 

รวม 84 41 424,000.00 504,000.00 67,200.00 48.81 15.85 



 


