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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองปากช่อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 2 1,000.00 0.00

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2 1,000.00 0.00

3 กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 1,000.00 0.00

4 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 1,000.00 0.00

5 มาตรการ "แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน" 2 1,000.00 0.00

6 โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1 50,000.00 0.00

7 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อประชาชน 1 50,000.00 0.00

8 โครงการโตไปไม่โกง 1 50,000.00 0.00

9 มาตรการออกคำส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 

และหัวหน้าส่วนราชการ

2 1,000.00 0.00

10 กิจกรรม"ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี" 2 1,000.00 0.00

11 มาตรการ การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองปากช่อง 3 1,000.00 0.00

12 มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง 3 1,000.00 0.00

13 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 4 3,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองปากช่อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 กิจกรรม การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 1,000.00 0.00

15 โครงการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) 3 250,000.00 0.00 แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

เปล่ียนเป็น 

"แผนพัฒนาเทศบาล"

16 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปากช่อง 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

3 10,000.00 0.00

17 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 

และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”

3 1,000.00 0.00

18 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปากช่อง” 3 1,000.00 0.00

19 โครงการจัดทำประชาคมเมือง แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 3 150,000.00 0.00 แผนพัฒนาเทศบาลส่ีปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

เปล่ียนเป็น 

"แผนพัฒนาเทศบาล"

20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 3 250,000.00 0.00 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ร

ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID19)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลเมืองปากช่อง รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
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ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 825,000.00 0.00 0 15 4 1

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

โครงการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 20 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 44.23 

** ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ด.ต.วิชัย สุวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน










































