
 
 
 
 
 
  
  
  

 
รายงานการก ากบัติดตามการด าเนนินการ 
ป้องกนัการทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เนดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างเนดือนตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 

 
  
  
  
  
  

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  เทศบาลต าบลบ้านปล้อง    

อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงรายอ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย  
 

จัดท าโดย   ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านปล้อง  อ าเภอเทงิ  จังหวัดเชียงราย 

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

  
  



เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง

1 6 3 140,000.00 73,000.00 240.00 50.00 0.17

2 3 3 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

3 3 0 50,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00

4 1 1 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 13 7 190,000.00 91,000.00 240.00 53.85 0.13

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 3 0.00 3 50,000.00 1 0.00 13 190,000.00

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 73,000.00 3 0.00 3 18,000.00 1 0.00 13 91,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 140,000.00 73,000.00 240.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 50,000.00 18,000.00 0.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 190,000.00 91,000.00 240.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

38 13 7 6 7 0 26.32 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2565



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 6 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

3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1 10,000.00 0.00

4 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด 

และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง

2 0.00 0.00

5 โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ทักษะ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน 1 100,000.00 240.00

6 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00 0.00

7 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

8 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 2 0.00 0.00

9 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 0.00 0.00

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

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 1 10,000.00 0.00

12 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 3 20,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 1 20,000.00 0.00 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรค

ติดเชื้อโควิด 2019 

ทำให้บุคลากรเทศบาลบางท่าน

ติดเชื้อโควิด 

จึงไม่สามารถดำเนินการโดยกา

รอบรมสัมมนาได้ 

โดยดำเนินการในส่วนของการป

ระชาสัมพันธ์ให้คณะผู้บริหารแ

ละบุคลากรของเทศบาลตำบลบ

้านปล้อง ได้ศึกษา คู่มือ เรื่อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งสามารถดูได้ที่เว็บไซด์์เทศบา

ลตำบลบ้านปล้้อง 

http://www.banplong.go.

th/data_4085 

และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระ

บาดโรคติดเชื้อโควิด 2019 

เบาบางลงจึงจะดำเนินการอบร

มสัมมนาในโครงการให้ความรู้เ

กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ

ไป



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 190,000.00 240.00 0 6 7 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 2019 ทำให้บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านปล้องและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง บางท่านติดเชื้อโควิด จึงไม่สามารถดำเนินการอบรมสัมมนาได้ในบางโครงการ 

และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 2019 เบาบางลงจึงจะดำเนินการอบรมสัมมนาในโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อไป

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 13 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 240.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 26.32 



** ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวรุ่งทิวา ศิลปาจารย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


