
 
                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลวังโพธ์ิ   
ที ่ 53501/2564                 วันที่   24 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ 
ประจำ2561-2564 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

             
        

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี 
 เรื่องเดิม 

           ตามท่ีงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
วังโพธ์ิ ประจำปี 2561-2564 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
www.nacc.go.th/e_plannacc/นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ขณะนี้ได้ดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตดังกล่าวได้ผ่านมาแล้วเป็นระยะ 6 เดือน 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้  

จากแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มี
โครงการทีได้บรรจุไว้ในแผน จำนวน 23   โครงการ มีการดำเนินงานไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 
2564 จำนวน 23  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.33 ของโครงการทั้งหมดในแผนป้องกันและปราบปราม
ทุจริตประจำปี 2564  

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากในช่วงเวลา 6 เดือนของปีงบประมาณ 2564 คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน

เมษายน 2564 อยู่ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ และโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ส่วนมากเป็นโครงการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว 

ข้อพิจารณา 
เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ในช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ

ระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ เป็นต้น  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

     ลงชื่อ .......................................... ผู้ขออนุมัติ 
       (นางสาวมัณฑนา มัจฉาสร้อย) 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

     ลงชื่อ .......................................... ผู้ขออนุมัติ 
      (นางสาววรรณงาม คุ้มพะเนียด) 
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

/ความเห็นหัวหน้า… 

 

 

 

http://www.nacc.go.th/e_plannacc/นั้น
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ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.................................................................................................................. ......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ) จ.ส.อ. .....................….………………. 
                  (ณัฏฐ์ธณกฤศ์  เหลืองทวีสุข)    

         หัวหน้าสำนักปลัด 

 

ความเห็นปลัดเทศบาล.............................................................................................................. ....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงชื่อ) .................................….………………. 
                  (นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม)    

     ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ 

 

ความเห็นนายกเทศมนตรี......................................................................................................... ........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     (นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม)    
                                               ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ รักษาราชการแทน 

                                                      นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                          
    ประกาศเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ของเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

.................................................... 
  ตามที่เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวัง
โพธิ์ พ.ศ.2561 – 2564 ขึ้นเพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดและเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในน
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ นั้น 

  บัดนี ้ เทศบาลตำบลวังโพธิ ์ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามที ่กำหนดใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังโพธิ ์ ดังกล่าวในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 

 

 

 

     นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม)    
                                               ปลัดเทศบาลตำบลวังโพธ์ิ รักษาราชการแทน 

                                                      นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธ์ิ 

 

 

 

 



เทศบาลตำบลวังโพธิ์ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ช่ือ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลวังโพธ์ิ

1 6 3 25,000.00 0.00 0.00 50.00 0.00

2 10 8 70,000.00 0.00 0.00 80.00 0.00

3 5 4 8,000.00 0.00 0.00 80.00 0.00

4 2 2 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 23 17 103,000.00 0.00 0.00 73.91 0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

6 25,000.00 10 70,000.00 5 8,000.00 2 0.00 23 103,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

6 0.00 10 0.00 5 0.00 2 0.00 23 0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 25,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 2 70,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 8,000.00 0.00 0.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 103,000.00 0.00 0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ต้ังต้น 

โครงการ

ท้ังหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการต้ังต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

30 23 0 4 17 0 63.33 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบประจำปี 

พ.ศ.2561 - 2564

4 0.00 0.00

2 จัดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

และกำหนดมาตรการกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยความรวดเร็ว ต่อเน่ือง 

และเป็นธรรม

1 0.00 0.00

3 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเน่ืองในวันสำคัญต่าง ๆ 2 20,000.00 0.00

4 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 3 3,000.00 0.00

5 โครงการแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 3 0.00 0.00

6 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1 0.00 0.00

7 ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และสร้างวินัยแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้าง 

ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1 0.00 0.00

8 โครงการมาตรการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 - 2564

4 0.00 0.00

9 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

10 โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหัวหน้าส่วนราชการ

2 0.00 0.00

11 โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ 2 0.00 0.00

12 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 1 20,000.00 0.00

13 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

14 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2 30,000.00 0.00

15 โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 2 20,000.00 0.00

16 โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564

2 0.00 0.00

17 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 1 5,000.00 0.00

18 โครงการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวังโพธิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 1 0.00 0.00

19 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564 3 5,000.00 0.00

20 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

21 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลวังโพธิ์ รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ต้ังต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

22 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

23 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 3 0.00 0.00

รวมทั้งส้ิน 103,000.00 0.00 2 4 17 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 23 โครงการ

 รอการรายงาน 2 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 63.33 

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวมัณฑนา มัจฉาสร้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน


