
เทศบาลตำบลปะทิว อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ
โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลปะทิว

1 4 1 130,000.00 0.00 25.00 0.00

2 7 6 30,000.00 0.00 85.71 0.00

3 5 2 74,000.00 3,531.00 40.00 4.77

4 8 3 75,000.00 66,010.00 37.50 88.01

รวม 24 12 309,000.00 69,541.00 50.00 22.51

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

4 113,000.00 7 30,000.00 5 74,000.00 8 75,000.00 24 292,000.00

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 

4 130,000.00 7 30,000.00 5 74,000.00 8 75,000.00 24 309,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 113,000.00 130,000.00 0.00

มิติที่ 2 30,000.00 30,000.00 0.00

มิติที่ 3 74,000.00 74,000.00 3,531.00

มิติที่ 4 75,000.00 75,000.00 66,010.00

รวม 4 มิติ 292,000.00 309,000.00 69,541.00



"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 
รวมทั้งสิ้น 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

24 8 10 12 2 24 65.38 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
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เลือกปี

ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

24 โครงการป้องกัน
การทุจริตภาครัฐ
และการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
ของเทศบาลตําบล
ปะทิว

4 5,000 5,000 1,810 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

23 กิจกรรมสง่เสริม
สมาชิกสภาทอ้ง
ถิน่ให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

4 0 0 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน

2563

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficereportForm/277459/31/0
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficereportForm/277459/32/0
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficereportForm/277458/31/0
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficereportForm/277458/32/0


17/6/2563 ระบบรายงานและตดิตามประเมนิผลงานการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeProjectReportDisplay 2/7

ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

22 โครงการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี

4 70,000 70,000 64,200 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

21 มาตรการสง่เสริม
ให้ประชาชนมีสว่น่
วม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกีย่วกับการบรรจุ
แตง่ตัง้ การโอน
ยา้ย

4 0 0 0 ไมส่ามารถดําเนินการได้ รายงานแลว้ รอรายงาน

20 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของ
เทศบาล

4 0 0 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน
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ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

19 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

4 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

18 โครงการจัดทํา
รายงานการ
ควบคุมภายใน

4 0 0 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน

17 มาตรการแตง่ตัง้
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนา
เทศบาล

3 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

16 โครงการสง่เสริม
การมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและแผน
ชุมชน

3 20,000 20,000 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน
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ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

ุ

15 โครงการพัฒนาขอ้
มูลอิเล็กทรอนิค
และระบบเว็บไซต์
เทศบาลตําบล
ปะทิว

3 5,000 5,000 3,531 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

14 โครงการสง่เสริม
การประชาสัมพันธ์
ขอ้มูลขา่วสารผา่น
สถานีวิทยุชุมชน

3 24,000 24,000 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน

13 มาตรการแตง่ตัง้
ผูร้ับผิดชอบเกีย่ว
กับเรื่องร้องเรียน

2 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

12 มาตรการจัดทําขอ้
ตกลงปฏิบัติ
ราชการ

2 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้
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ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

11 โตรงการประกาศ
เกียรติคุณผูช้ําระ
ภาษีดีเดน่

2 30,000 30,000 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน

10 กิจกรรมการลดขัน้
ตอนการปฏิบัติ
งาน

2 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

9 มาตรการออกคํา
สัง่มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนา้สว่น
ราชการ

2 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

8 มาตรการการสร้าง
ความโปรงใสใน
การบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)

2 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้
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ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

)

7 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในเด็ก
ปฐมวัย

1 3,000 0 0 ไมส่ามารถดําเนินการได้ รายงานแลว้ รอรายงาน

6 กิจกรรมพานอ้ง
เขา้วัด

1 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

5 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

4 0 0 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน

4 โครงการสง่เสริม
การประชาสัมพันธ์
ขอ้มูลขา่วสารทาง
สถานีวิทยุชุมชน

3 25,000 25,000 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน

3 โครงการทอ้งถิน่
ไทย รวมใจภักดิ์
รักษพ้ื์นทีส่ีเขียว

1 10,000 10,000 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน
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ลําดับ ชื่อโครงการ มิติ

จํานวนงบประมาณ

สถานะ

รอบการรายงาน

แผนป้อ
งกันฯ

ขอ้บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

เบิก
จ่าย

6 เดือน 12 เดือน

2 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอ่ตา้น
การทุจริต สร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ
ของผูบ้ริหาร
เทศบาล

2 0 0 0 แลว้เสร็จ รายงานแลว้ รายงานแลว้

1 โครงการฝึกอบรม
สง่เสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้า
หนา้ทีท่อ้งถิน่

1 100,000 120,000 0 อยูร่ะหวา่งดําเนินการ รายงานแลว้ รอรายงาน
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