
 
 
 
 
 
  
  
  

 
รายงานผลการดำเนินการ 

ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน 

 
  
  
  
  
  

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. 2564 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

1 6 5 140,000.00 95,000.00 9,460.00 83.33 6.76

2 4 3 20,000.00 10,000.00 0.00 75.00 0.00

3 3 2 50,000.00 25,000.00 0.00 66.67 0.00

4 1 1 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 14 11 210,000.00 130,000.00 9,460.00 78.57 4.50

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

6 140,000.00 4 20,000.00 3 50,000.00 1 0.00 14 210,000

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 

6 95,000.00 4 10,000.00 3 25,000.00 1 0.00 14 130,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 140,000.00 95,000.00 9,460.00

มิติที่ 2 20,000.00 10,000.00 0.00

มิติที่ 3 50,000.00 25,000.00 0.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 210,000.00 130,000.00 9,460.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

38 14 8 0 11 3 28.95 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 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 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการ

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1 10,000.00 9,460.00

4 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด 

และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

2 0.00 0.00

5 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ทักษะ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน 1 100,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได

้6 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

7 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

8 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

9 โครงการจัดทำการประเมินผลทางวิชาการ (จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ) 2 20,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรน่า (COVID - 

19) 

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการจ

ัดทำการประเมินผลทางวิชากา

ร 

(จ้างสำรวจความพึงพอใจของผ

ู้รับบริการ)

10 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

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

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงสามารถดำเนินโครงการฝึกอ

บรมคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานครู ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง ฯลฯ ในวันที่ 

13กันยายน 2564 

เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 

9,460 บาท 

ซึ่งเนื้อหาในการอบรมให้ครอบ

คลุมหลายๆ โครงการรวมกัน 

โดยเนื้อหาในการอบรม 

มีเรื่องการให้ความรู้ 

ความเข้าใจ ใน พรบ. 

ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 

2540



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 10,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงสามารถดำเนินโครงการฝึกอ

บรมคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 

พนักงานครู ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง ฯลฯ ในวันที่ 

13กันยายน 2564 

เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 

9,460 บาท 

ซึ่งเนื้อหาในการอบรมให้ครอบ

คลุมหลายๆ โครงการรวมกัน 

โดยเนื้อหาในการอบรม 

มีเรื่องมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม 

การปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 3 20,000.00 0.00 เนื่องจากในช่วงเดือนมิ.ย. - 

ก.ค. 2564 

เป็นช่วงทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแ

ต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรค

ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID 

- 19) 

จึงยกเว้นประชาคมทำแผนพัฒ

นาท้องถิ่น 

แต่เทศบาลตำบลบ้านปล้องได

้เข้าร่วมเข้าประชุมประชาคมห

มู่บ้าน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

2564 

ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดประชาค

มหมู่บ้าน 

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ

ของหมู่บ้าน 

ระดมความคิดเห็น 

นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ

้าน 

และประชาชนได้มาร่วมคิด 

ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ 

ซึ่งการเสนอปัญหาความต้องกา

รต่าง ๆ 

ในการจัดทำแผนงานโครงการ

แนวทางการดำเนินงาน 

และใช้ทรัพยากรการบริหารขอ

งท้องถิ่น 

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประ

โยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลสน

ับสนุนชี้แจงและจะนำโครงการ

ในแผนพัฒนาหมู่บ้านไปบรรจุไ

ว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องต

่อไป



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 1 20,000.00 0.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระ

บาดไวรัสโคโรนา (COVID-

19) 

จึงสามารถดำเนินโครงการโดย

การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน 

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 

และประกาศมาตรการป้องกันผ

ลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทา

งการตรวจสอบบุคลากรถึงควา

มเกี่ยวข้องกันกับผู้เสนองานกา

รจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้าง 

พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเ

หมาบริการ 

นำมายึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

จึงไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 210,000.00 9,460.00 0 0 11 3

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 14 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 3 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 9,460.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 28.95 

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวรุ่งทิวา ศิลปาจารย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	1.หน้าปก รายงานผล ปปช 2564
	2.รายงานผลภาพรวม รอบ 12 เดือน 2564
	3.รายงานผลรอบ 12 เดือน 2564

