
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

         สถานะ  

     
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 อยู่ 
ด าเนิน 

ไม่  

ล าดับ 
 

รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิติ รอ ระหว่าง สามารถ หมายเหตุ   
(บาท) 

 
(บาท) การ       

รายงาน ด าเนิน ด าเนิน 
 

        
แล้วเสร็จ 

 

         
การ การได้ 

 

           

1 
 กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง  

1 
 

0.00 0.00 
     

 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นให้กบับุคลากรขององคืกรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

       

            
             

2  มาตรการ ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทงัภาครับและองคก์รอิสระ  2  0.00 0.00      
             

3  มาตรการ แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน  2  0.00 0.00      
             

  มาตรการ ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน           

4  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าท่ีขององคก์รบริหารส่วนต าบลเมือง2   0.00 0.00      

  เพีย ว่า ทุจริตและปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ           
             

5  โครงการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  3  0.00 0.00      
             

6 
 มาตรการการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั  

4 
 

0.00 0.00 
     

 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 

       

            
             

7  กิจกรรมการรายงานผลการใชจ้่ายเงินให้ประชาชนไดรั้บทราบ  4  0.00 0.00      
              



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

        สถานะ  

    
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 อยู่ 
ด าเนิน 

ไม่  

ล าดับ 
 

รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ รอ ระหว่าง สามารถ หมายเหตุ   
(บาท) (บาท) การ      

รายงาน ด าเนิน ด าเนิน 
 

       
แล้วเสร็จ 

 

        
การ การได้ 

 

          

8 
 โครงการพฒันาคุณธรรม 

1 
 

264,200.00 0.00 
     

 
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานและประโยชนสุ์ขของประชาชน 

      

           
            

9 
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

1 
 

0.00 0.00 
     

 
และพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

      

           
            

10  มาตการ ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ อบต.เมืองเพีย ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น3   0.00 0.00      
            

11 
 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมาย ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร 

4 
 

0.00 0.00 
     

 
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

      

           
            

12  กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 4  0.00 0.00      
            

13 
 กิจกรรม 

3 
 

0.00 0.00 
     

 
การออกระเบียบจดัตั้งศูนยข์อ้มูลขา่วสารขององคก์รการบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

      

           
            

14 
 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบในการตรวจสอบการปฏ 

4 
 

0.00 0.00 
     

 
ิิบติังานของฝ่าบบริหาร 

      

           
             



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

        สถานะ  

     
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 อยู่ 
ด าเนิน 

ไม่  

ล าดับ 
 

รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ 
 

รอ ระหว่าง สามารถ หมายเหตุ   
(บาท) (บาท) การ      

รายงาน ด าเนิน ด าเนิน 
 

       
แล้วเสร็จ 

 

        
การ การได้ 

 

          

15  มาตรการ ส่งเสริมปารปฏิบติังามตามประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น1   0.00 0.00      
            

16  มาตรการ เสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการตอ่ตา้นการทุจริต 1  0.00 0.00      
            

17  มาตรการ จดัท าคู่มือการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 1  0.00 0.00      
            

18  กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 2  0.00 0.00      
            

19  มาตรการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัและหลากหลาย 3  0.00 0.00      
            

20  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล4   0.00 0.00      
            

21  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2  0.00 0.00      
            

22 
 มาตรการ ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2 
 

0.00 0.00 
     

 
ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหวัหนา้ส่วนราชการ 

      

           
            

23  กิจกรรม การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัดุ 2  0.00 0.00      
            

24  โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้น การจดัช้ือ-จดัจา้ง 2  0.00 0.00      
             



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 

         สถานะ  

      
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 อยู่ 
ด าเนิน 

ไม่  

ล าดับ 
 

รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิติ 
 

รอ ระหว่าง สามารถ หมายเหตุ    
(บาท) (บาท) การ       

รายงาน ด าเนิน ด าเนิน 
 

        
แล้วเสร็จ 

 

         
การ การได้ 

 

           

25 
 กิจกรรม การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลงั พสัดุ  

3 
 

0.00 0.00 
     

 
และทรัพยสิ์นของเทศบาล และการรับร้องเรียนเก่ียวกบัการเงินการคลงั 

       

            
            

26  โครงการส่ือประชาสัมพนัธแ์ละปรับปรุงการจดัเก็บรายได ้ของ อบต.เมืองเพีย3  0.00 0.00      
            

27 
 โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ 

2 
 

0.00 0.00 
     

 
อบต.เมืองเพีย 

      

           
            

28  กิจการ การด าเนินงานศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ 3  0.00 0.00      
            

29  มาตรการ ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 3  0.00 0.00      
            

30  โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน 2  0.00 0.00      
            

31  กิจกรรม การลดขั้นตอนการท างาน 2  0.00 0.00      
            

32  โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 3  0.00 0.00      
           

33  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทกุขรั์บทราบ3  0.00 0.00      
              



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

         สถานะ  

      
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 อยู่ 
ด าเนิน 

ไม่  

ล าดับ 
 

รายการโครงการ (ตั้งต้น) 
 

มิติ 
 

รอ ระหว่าง สามารถ หมายเหตุ    
(บาท) (บาท) การ       

รายงาน ด าเนิน ด าเนิน 
 

        
แล้วเสร็จ 

 

         
การ การได้ 

 

           

34  มาตรการการมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ2    0.00 0.00      
             

35  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสบบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา อบต.เมืองเพีย  3  0.00 0.00      
             

36  มาตรการมอบอ านาจของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2  0.00 0.00      
            

37  มาตรการ มอบอ านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพศ2.2522    0.00 0.00      
             

38 
 มาตรการการออกค าสัง่ มอบหมายของนายก อบต.  

2 
 

0.00 0.00 
     

 
ปลดัเทสบาลและหวัหนา้ส่วนราชการ 

       

            
             

39  โครงการ ประชุมประฃาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบลประจ าปี  3  0.00 0.00      
             

40  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ อบต.เมืองเพีย  3  0.00 0.00      
             

41  โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน  4  0.00 0.00      
             

42  มาตรการ จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ  2  0.00 0.00      
             

43  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  4  0.00 0.00      
              



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

        สถานะ  

    
งบประมาณ เบิกจ่าย 

 อยู่ 
ด าเนิน 

ไม่  

ล าดับ 
 

รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ รอ ระหว่าง สามารถ หมายเหตุ  
(บาท) 

 
(บาท) การ      

รายงาน ด าเนิน ด าเนิน 
 

       
แล้วเสร็จ 

 

        
การ การได้ 

 

          

44  กิจกรรม การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 2  0.00 0.00      
            

  กิจกรรม          

45  ให้ความร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบควบค2    0.00 0.00      

  ิุม ดูแล การปฏิบติัราชการของ อบต.เมืองเพีย          
             
 
 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 

ไม่มีข้อเสนอแนะ 



สรุปผลการขบัเคล่ือนแผนฯ 
 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จ านวน 45 โครงการ 
 

 รอการรายงาน 45 โครงการ 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 โครงการ 
 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ 
 

 ไม่สามารถด าเนินการได้ 0 โครงการ 
 

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

มีการน าแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (น้อย) ร้อยละ 0.00 
 
 
 
 
 

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 
 
 

ช่ือ - สกุล ผู้รายงาน ปัทมวรรณ โพธ์ิงาม ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 
 
 

ค าอธิบาย 
 
 

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

มิติ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


