
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา ท่าอุเทน 75 กลาง

2 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน 63.16 กลาง

3 องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ท่าอุเทน 0 น้อย

4 เทศบาลตำบลเวินพระบาท ท่าอุเทน 0 น้อย

5 องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ท่าอุเทน 89.29 มาก

6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ท่าอุเทน 58.82 กลาง

7 องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช ท่าอุเทน 0 น้อย

8 เทศบาลตำบลท่าอุเทน ท่าอุเทน 61.36 กลาง

9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ท่าอุเทน 69.23 กลาง

10 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48.28 น้อย

11 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ธาตุพนม 80 มาก

12 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน ธาตุพนม 0 น้อย

13 เทศบาลตำบลธาตุพนม ธาตุพนม 0 น้อย

14 เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ ธาตุพนม 95.24 มาก

15 องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ธาตุพนม 91.11 มาก

16 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า ธาตุพนม 22.64 น้อย

17 องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ธาตุพนม 69.23 กลาง

18 เทศบาลตำบลน้ำก่ำ ธาตุพนม 0 น้อย

19 เทศบาลตำบลนาหนาด ธาตุพนม 83.33 มาก

20 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ธาตุพนม 86.84 มาก

21 เทศบาลตำบลฝั่งแดง ธาตุพนม 67.21 กลาง

22 องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นาแก 51.35 กลาง

23 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นาแก 77.14 กลาง

24 องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู นาแก 88.46 มาก

25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นาแก 0 น้อย



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

26 เทศบาลตำบลพระซอง นาแก 103.85 มาก

27 เทศบาลตำบลนาแก นาแก 0 น้อย

28 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นาแก 81.03 มาก

29 องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ นาแก 0 น้อย

30 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นาแก 0 น้อย

31 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก นาแก 0 น้อย

32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ นาแก 51.43 กลาง

33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ นาแก 90.74 มาก

34 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ นาแก 97.3 มาก

35 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม นาทม 30.77 น้อย

36 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย นาทม 0 น้อย

37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน นาทม 0 น้อย

38 เทศบาลตำบลนาหว้า นาหว้า 37.93 น้อย

39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว นาหว้า 76.47 กลาง

40 เทศบาลตำบลท่าเรือ นาหว้า 50 กลาง

41 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า นาหว้า 71.76 กลาง

42 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว นาหว้า 0 น้อย

43 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ นาหว้า 97.44 มาก

44 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา นาหว้า 65 กลาง

45 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม บ้านแพง 43.18 น้อย

46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บ้านแพง 81.25 มาก

47 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง บ้านแพง 34.29 น้อย

48 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว บ้านแพง 62.86 กลาง

49 เทศบาลตำบลบ้านแพง บ้านแพง 76.92 กลาง

50 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข บ้านแพง 0 น้อย

51 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ปลาปาก 0 น้อย

52 องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ ปลาปาก 25.64 น้อย



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

53 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ปลาปาก 3.57 น้อย

54 เทศบาลตำบลปลาปาก ปลาปาก 84.62 มาก

55 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ปลาปาก 53.85 กลาง

56 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ปลาปาก 52.87 กลาง

57 องค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก ปลาปาก 96.25 มาก

58 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย ปลาปาก 13.33 น้อย

59 องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ปลาปาก 0 น้อย

60 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน โพนสวรรค์ 0 น้อย

61 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 0 น้อย

62 เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 84.85 มาก

63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น โพนสวรรค์ 64.06 กลาง

64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน โพนสวรรค์ 0 น้อย

65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ 83.95 มาก

66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ โพนสวรรค์ 34.21 น้อย

67 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก โพนสวรรค์ 0 น้อย

68 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เมืองนครพนม 85.07 มาก

69 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว เมืองนครพนม 14.29 น้อย

70 เทศบาลตำบลหนองญาติ เมืองนครพนม 42.31 น้อย

71 เทศบาลเมืองนครพนม เมืองนครพนม 39.74 น้อย

72 องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ เมืองนครพนม 74.42 กลาง

73 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เมืองนครพนม 0 น้อย

74 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เมืองนครพนม 0 น้อย

75 องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เมืองนครพนม 0 น้อย

76 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เมืองนครพนม 100 มาก

77 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง เมืองนครพนม 40.74 น้อย

78 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เมืองนครพนม 0 น้อย

79 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เมืองนครพนม 103.45 มาก



ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

80 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เมืองนครพนม 153.85 มาก

81 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เมืองนครพนม 84.09 มาก

82 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เมืองนครพนม 0 น้อย

83 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น เรณูนคร 0 น้อย

84 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรณูนคร 84.21 มาก

85 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม เรณูนคร 65.31 กลาง

86 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรณูนคร 28.07 น้อย

87 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู เรณูนคร 82.35 มาก

88 เทศบาลตำบลเรณูนคร เรณูนคร 66.67 กลาง

89 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรณูนคร 79.17 กลาง

90 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เรณูนคร 46.84 น้อย

91 องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เรณูนคร 34.62 น้อย

92 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วังยาง 0 น้อย

93 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี วังยาง 0 น้อย

94 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง วังยาง 0 น้อย

95 เทศบาลตำบลสามผง ศรีสงคราม 0 น้อย

96 เทศบาลตำบลนาคำ ศรีสงคราม 90 มาก

97 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง ศรีสงคราม 0 น้อย

98 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม 31.11 น้อย

99 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ศรีสงคราม 65.48 กลาง

100 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ศรีสงคราม 45.28 น้อย

101 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ศรีสงคราม 100 มาก

102 เทศบาลตำบลหาดแพง ศรีสงคราม 0 น้อย

103 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ศรีสงคราม 86 มาก

104 เทศบาลตำบลบ้านข่า ศรีสงคราม 74.39 กลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2564


