
เรื่อง ประกาศผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตส่ีป�
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เทศบาลตําบลป&

ด�วยสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
ขอความร�วมมือองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตสี่ป( 
เพ่ือเป+นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผู�บริหารองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการต�อต�านการทุจริตอย�าง
เป+นรูปธรรมและให�จัดส�งสํานักงาน ป
การดําเนินงานในป(งบประมาณ พ
ตุลาคม ให�สํานักงาน ป.ป.ช. ทราบ ทางระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกัน
การทุจริตขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
สํานักงาน ป.ป.ช. ได�แจ�งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป�
สิ้นสุดป(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ในการนี้ เทศบาลตําบลป7าด้ิว ได�ดําเนินการตามแนวทางท่ี สํานักงาน ป
บันทึกข�อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตสี่ป(
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 
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เทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลป่าติ้ว

1 9 4 356,000.00 133,000.00 55,400.00 44.44 15.56

2 11 6 30,500.00 30,500.00 0.00 54.55 0.00

3 7 4 50,000.00 25,000.00 0.00 57.14 0.00

4 6 2 157,000.00 7,000.00 4,842.00 33.33 3.08

รวม 33 16 593,500.00 195,500.00 60,242.00 48.48 10.15

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 356,000.00 11 30,500.00 7 50,000.00 6 157,000.00 33 593,500.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 133,000.00 11 30,500.00 7 25,000.00 6 7,000.00 33 195,500.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 356,000.00 133,000.00 55,400.00

มิติที่ 2 30,500.00 30,500.00 0.00

มิติที่ 3 50,000.00 25,000.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 4 157,000.00 7,000.00 4,842.00

รวม 4 มิติ 593,500.00 195,500.00 60,242.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ

คิดจาก

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

36 33 23 16 16 1 66.67 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565



ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

1 เทศบาลตำบลป่าติ้ว ป่าติ้ว 66.67 มาก

2 องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ป่าติ้ว 85.71 มาก

3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ป่าติ้ว 57.58 มาก

4 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ป่าติ้ว 77.54 มาก

5 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ป่าติ้ว 48.96 กลาง

6 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน ป่าติ้ว 52.44 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565


