
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลบางปลา รอบ 6 เดือน 
 

    
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 สถานะ   

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ
  

อยู่ระหว่าง     ด าเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหตุ   
(บาท) (บาท) รอรายงาน 

 
     

ด าเนินการ     แล้วเสร็จ       ด าเนินการได้ 
  

          

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1   30,000.00 0.00      
            

2 โครงการ คลองสวยน ้ าใส "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน ้าใสให้คูคลอง" 1   100,000.00 0.00      
            

3 กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบัพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลบางปลา  1   0.00 0.00      
          
            

4 มาตรการจดัท าประกาศเร่ือง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 1   0.00 0.00      
            

5 มาตรการจดัท า/เพ่ิมเติมขอ้มูลของคู่มือการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมของอปท. 1   0.00 0.00      
           
            

6 โครงการค่ายพุทธบุตรน้อย 1   10,000.00 0.00      
            

7 มาตรการ ประกาศการบริหารงานบุคคลเร่ือง การบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย เงินเดือน 
2 

  0.00 0.00      

8 กิจกรรม เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 2   0.00 0.00      
            

9 มาตรการมอบอ านาจการปฏิบติัราชการแทน การอนุญาต 2   0.00 0.00      

 อนุมติัเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ           
            

10 กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 2   0.00 0.00      
            

11 โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 2   20,000.00 0.00      
            

12 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารอปท. 2   0.00 0.00      
            

13  3   0.00 0.00      
 มาตรการ ปรบัปรุงศูนยข์อ้มลูข่าวสารของเทศบาลต าบลบางปลาให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน          



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลบางปลา รอบ 6 เดือน 

    
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 สถานะ   

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิต ิ
 

อยู่ระหว่าง     ด าเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหตุ  
(บาท) 

 
(บาท) รอรายงาน 

 
     

ด าเนินการ     แล้วเสร็จ      ด าเนินการได้ 
  

          

14 มาตรการ  2  0.00 0.00      

 ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าท่ีของเท           

 ศบาลต าบลบางปลาว่าทุจริตและปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ           
            

15 มาตรการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียน  2  0.00 0.00      
           

16 มาตรการ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัให้ประชาชนรับทราบและตรวจสอบได้ 3  0.00 0.00      
            

17 กิจกรรมให้ความร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ   2  0.00 0.00      
          

 ควบคุม ดูแล การปฏิบติัราชการของเทศบาลต าบลบางปลา           
            

18 กิจกรรมการจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ  2  0.00 0.00      
            

19 กิจกรรม  2  0.00 0.00      

 การจดัท าใบประกาศเกียริติคุณยกย่องแก่บุคคลผูท้  าคุณประโยชน์ในกิจกรรมของเทศบาล          
            

20 กิจกรรม การจดัท าใบประกาศเกียรติคุณผูม้ีคุณธรรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน  2  0.00 0.00      
            

21 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภา  1  0.00 0.00      
            

22 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพนัธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  4  0.00 0.00      
            

23 มาตรการ สายด่วนนายกฯ เทศบาลต าบลบางปลา  4  0.00 0.00      
            

24 กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต  4  0.00 0.00      
             



 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลบางปลา รอบ 6 เดือน   

   
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 สถานะ    

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ
 

อยู่ระหว่าง     ด าเนินการ ไม่สามารถ 
 

หมายเหตุ 
 

(บาท) 
 

(บาท) รอรายงาน 
  

    
ด าเนินการ   แล้วเสร็จ       ด าเนินการได้ 

   
          

25 กิจกรรมการให้ความรู้สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีความรู้/ความเขา้ใจในระเบียบว่าดว้ยการประชุม 4  0.00 0.00       
           

 สภาและกฎหมายปปช.อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง           
            

26 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 3  0.00 0.00       
            

27 กิจกรรมประชาคมแผนชุมชน 3  0.00 0.00       
            

28 มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 3  0.00 0.00       
            

29 มาตรการจดัท าแผนและรายงานการจดัท าควบคุมภายในให้ผูก้  ากบัดูแล 4  0.00 0.00       
            

30 มาตรการ การจดัท าแผนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4  0.00 0.00       
            

31 มาตราการ การปิดประกาศ 3  0.00 0.00       

 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการท่ีเป็นประโยชน์กบัการมีส่วนร่วมตรวจสอบข           

 องประชาชน           
            

32  4  0.00 0.00       
 กิจกรรมส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบ ดูแลการรับ-จ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ          

33 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 3  0.00 0.00       
           

34 โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคดัแยกขยะจากตน้ทางแหล่งก าเนิด) 1 200,000.00 0.00     ไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจ  

          ากมีการแพร่ระบาดของโรคติด  

          เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

          (covid-19)   



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลต าบลบางปลา รอบ 6 เดือน 

   
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 สถานะ    

ล าดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิต ิ
 

อยู่ระหว่าง     ด าเนินการ 
 
ไม่สามารถ 

 
หมายเหตุ 

(บาท) (บาท) รอรายงาน 
  

   
ด าเนินการ แล้วเสร็จ       ด าเนินการได้ 

  
        

 รวมทั้งส้ิน  360,000.00 0.00 6 5 23  0    
 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 

สรุปผลการขบัเคล่ือนแผนฯ 
 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 34 โครงการ 
 

 รอการรายงาน 6 โครงการ 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ 
 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ 
 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ 0 โครงการ 
 

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

มีการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 75.00 
 
 
 

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



ช่ือ - สกุล ผู้รายงาน ฐิติรัตน์ กัญจนพรวัฒน์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

 

ค าอธิบาย 
 

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

มิติ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


