
 
 
 
 
 
  
  
  

 
รายงานผลการดำเนินการ 

ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 
 
  
  
  
  
  

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง    

อำเภอเทิง     จังหวัดเชียงรายอำเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย  
 

จัดทำโดย   สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  อำเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย 

   โทร./โทรสาร  0 5395 4162 , 0 5395 - 4278 

  
  
  
                
  
  
  



เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

1 4 3 140,000.00 150,000.00 99,050.00 75.00 70.75

2 2 2 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

3 2 1 30,000.00 30,000.00 360.00 50.00 1.20

4 0 0 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 8 6 170,000.00 180,000.00 99,410.00 75.00 58.48

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

4 140,000.00 2 0.00 2 30,000.00 0 0.00 8 170,000

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 

4 150,000.00 2 0.00 2 30,000.00 0 0.00 8 180,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 140,000.00 150,000.00 99,050.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 30,000.00 30,000.00 360.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 170,000.00 180,000.00 99,410.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

38 8 6 0 6 2 15.79 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 0.00 0.00

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 3 20,000.00 360.00

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1 10,000.00 6,600.00

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 10,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการส

่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใ

นการป้องกันการทุจริต ได้

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 3 10,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการอ

บรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางรา

ชการ พ.ศ. 2540ได้



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

6 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด 

และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

2 0.00 0.00

7 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ทักษะ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน 1 100,000.00 92,450.00

8 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 1 20,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงดำเนินโครงการให้ความรู้เก

ี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

โดยการจัดทำคู่มือ 

การปฏิบัติงานของพนักงานเทศ

บาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้าง 

พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเ

หมาบริการ เรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อให้รับทราบและนำมายึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไ

ด้อย่างถูกต้อง 

จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 170,000.00 99,410.00 0 0 6 2

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 8 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 99,410.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.48 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 15.79 

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวรุ่งทิวา ศิลปาจารย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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