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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลผักตบ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 0.00 0.00

2 ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากรของเทศบาลตำบลผักตบ 1 300,000.00 0.00

3 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 20,000.00 0.00

4 โครงการประชุมประชาคมตำบลผักตบ 3 0.00 0.00

5 การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลผักตบ 2 0.00 0.00

6 มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 0.00 0.00

7 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 3 0.00 0.00

8 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ 2 0.00 0.00

9 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2 0.00 0.00

10 ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 3 15,000.00 0.00

11 โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน 2 0.00 0.00

12 ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2 0.00 0.00

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร 1 20,000.00 0.00

14 โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” 1 30,000.00 7,200.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลผักตบ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

15 โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 1 10,000.00 0.00

16 โครงการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี 1 10,000.00 0.00

17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลผักตบ 1 15,000.00 0.00

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว 1 10,000.00 0.00

19 โครงการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 1 10,000.00 0.00

20 โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 10,000.00 0.00

21 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการบุคลากรทางการศึกษา 1 30,000.00 0.00

22 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลผักตบ 1 130,000.00 0.00

23 โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน 1 20,000.00 0.00

24 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1 20,000.00 0.00

25 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ 1 70,000.00 68,650.00

26 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การดับเพลิง 

และวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัยต่างๆ 

ในสำนักงานเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 30,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลผักตบ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

27 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลผักตบ 1 20,000.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 770,000.00 75,850.00 0 24 1 2

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 27 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 75,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.85 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 34.21 



** ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวนวลจันทร์ สนิทชน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


