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เทศบาลต าบลบ้านแหลมได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.
2562-2564  ที่เป็นแผนที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  มีการก าหนดมาตรการ  แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน 
และส่งเสริมทุกส่วนในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดก้ัน  มิให้เกิดการทุจริต  เทศบาลต าบล
บ้านแหลมได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ พร้อมด้วยกลยุทธ์ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามมิติทั้ง 4 
ด้าน อันได้แก่ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  การส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการติดตามผลการด าเนินงาน  สรุปผลการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ได้ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 66 งาน  

2) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการเสร็จ จ านวน  64 งาน 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  2 งาน 

 
 
 

 

เสร็จแล้ว
64 งาน  97%

ไม่ด าเนินการ 2 งาน
3%

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตามแผน ปปช. ปี 2562

เสร็จแล้ว ไม่ด าเนินการ

สรุปรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 การด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้วเสร็จ คิดเป็น 97% และ
ไม่ได้ด าเนินการ  คิดเป็น 3% 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562  ณ  วันที่ 30 กันยายน  2562 สรุปเป็น
จ านวนงบประมาณที่ใช้จ่ายได้ทั้งหมด  ดังต่อไปนี้ 

1) ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
พ.ศ.2562 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด  823,000 บาท 

2) ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลบ้านแหลม เป็นเงิน จ านวน 
798,440  บาท   

3) ไม่ได้ด าเนินการเพราะนโยบายผู้บริหารเปลี่ยน  จ านวน 2 โครงการ คือ 
    3.1) โครงการถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชนคนบ้านแหลม  ไม่ได้ด าเนินการเพราะพื้นที่หน้า

เทศบาลต าบลบ้านแหลม ที่คาดว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่จะจัดโครงการได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม ่
 3.2) โครงการจัดท าจดหมายข่าวเทศบาล ไม่ได้ด าเนินการเพราะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ

เผยแพร่ข่าวโดยจัดท าบอร์ดประจ าหมู่บ้านในแต่ละหมู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านแหลม และไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

4) มีการเบิกจ่ายงบประมาณจริง  จ านวน 575,245 บาท 
 

 
 

รายละเอียดของงบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2562 สามารถตรวจสอบได้ในรายงานตาราง 
ดังต่อไปนี้ 
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

1 โครงการกิจกรรม 5 ส 3,000 3,000 - เสร็จแล้ว
2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 5,000 5,000 2,970 เสร็จแล้ว
3 โครงการวันเทศบาล 10,000 10,000 8,840 เสร็จแล้ว
4 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ 10,000 10,000 2,750 เสร็จแล้ว

เทศบาลเร่ืองเทคนิคการเขียนโครงการ
5 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 10,000 3,250 เสร็จแล้ว

ในการพัฒนาภาวะผู้น า
6 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 10,000 10,000 450 เสร็จแล้ว

เร่ือง "ไทยแลนด์ 4.0" และความเช่ือมโยงสู่
การพัฒนาท้องถ่ิน

7 โครงการห้องคลังความรู้ - - - เสร็จแล้ว
8 การให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเร่ือง - - - เสร็จแล้ว

การจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

9 โครงการกฎหมายท่ีชาวบ้านควรรู้ 10,000 10,000 7,290 เสร็จแล้ว
10 โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกล่ีย 10,000 7,000 6,930 เสร็จแล้ว

ข้อพิพาทในชุมชน
11 โครงการถนนสวยงาม 50,000 50,000 20,473 เสร็จแล้ว
12 โครงการกวาดบ้านท าความสะอาดเมือง 10,000 4,000 3,200 เสร็จแล้ว

(Big Cleaning Day)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)

13 โครงการทบทวนความรู้และแนวทาง 10,000 10,000 5,625 เสร็จแล้ว
การเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน

14 โครงการค้นหาจุดเส่ียงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ 25,000 25,000 20,303 เสร็จแล้ว
เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ า  ภัย
จากมิจฉาชีพและการเฝ้าระวังป้องกันโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

15 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับ 30,000 30,000 22,730 เสร็จแล้ว
ผู้ประกอบการค้าอาหาร

16 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 10,000 6,315 เสร็จแล้ว
คุ้มครองเด็ก

17 โครงการเข้าวัดท าบุญปลูกต้นไม้ถวาย 3,000 3,000 2,800 เสร็จแล้ว
วัดเน่ืองในวันวิสาขบูชา

18 โครงการน้ ามันพืชใช้แล้วแลกหนังสือ 2,000 1,900 1,500 เสร็จแล้ว
ให้น้องเพ่ือคูคลองท่ีใสสะอาด

19 โครงการพัฒนาคูคลองโดยการมีส่วนร่วม 5,000 4,000 3,395 เสร็จแล้ว
ของประชาชน

20 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ 85,000 85,000 81,410 เสร็จแล้ว
แม่น้ าเพชรบุรี

21 โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ าเพชรบุรี 5,000 3,240 1,854 เสร็จแล้ว
22 โครงการผ้าป่าขยะ 10,000 11,000 9,500 เสร็จแล้ว
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)

23 โครงการรณรงค์ท้ิงส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว 3,000 3,000 2,400 เสร็จแล้ว
ในครัวเรือน

24 โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัว 5,000 2,300 1,530 เสร็จแล้ว
แนวต้ัง

25 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 32,000 30,000 22,230 เสร็จแล้ว
แกนน าสุขภาพชุมชน

26 โครงการถนนภูมิปัญญาสินค้าชุมชน 50,000 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการเพราะปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาล
คนบ้านแหลม

27 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้แก่ 50,000 50,000 48,387 เสร็จแล้ว
ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

28 กิจกรรมหลักสูตรโตไปไม่โกงปรับใช้ใน - - - เสร็จแล้ว
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล

29 โครงการครอบครัวนักป่ันสร้างสรรค์ 40,000 40,000 10,640 เสร็จแล้ว
วินัยจราจร

30 โครงการเยาวชนคนทูบี ท าดีเพ่ือพ่อ 40,000 40,000 40,000 เสร็จแล้ว
31 โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนใน 15,000 11,000 9,628 เสร็จแล้ว

การคัดแยกขยะ
32 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต - - - เสร็จแล้ว

ของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแหลม
33 มาตรการผู้บริหารก าหนดแนวทางการ - - - เสร็จแล้ว
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)

บริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
34 มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหาร - - - เสร็จแล้ว

ท้องถ่ินและหัวหน้าส่วนราชการ
35 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา - - - เสร็จแล้ว

เล่ือนข้ันเงินเดือน
36 กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัด - - - เสร็จแล้ว

ซ้ือจัดจ้าง
37 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ-จัดจ้าง - - - เสร็จแล้ว

รายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์
หรือส่ือช่องทางอ่ืน ๆ

38 กิจกรรมจัดท าแนวทาง  หรือคู่มือ หรือ - - - เสร็จแล้ว
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย
งานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

39 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - - - เสร็จแล้ว
40 กิจกรรมน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน - - - เสร็จแล้ว

ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
41 มาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก - - - เสร็จแล้ว

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
42 กิจกรรมแสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราค่า - - - เสร็จแล้ว

บริการอย่างชัดเจน
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)

43 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ ส่ังการ เพ่ือ - - - เสร็จแล้ว
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

44 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 10,000 10,000 - เสร็จแล้ว
45 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ - - - เสร็จแล้ว
46 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจ - - - เสร็จแล้ว

สอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ
47 มาตรการก ากับการด าเนินการเก่ียวกับเร่ือง - - - เสร็จแล้ว

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

48 มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าว - - - เสร็จแล้ว
สารของเทศบาลต าบลบ้านแหลม

49 โครงการจัดท าจดหมายข่าวเทศบาล 70,000 70,000 - ไม่ได้ด าเนินการเพราะปรับวิธีการท าข่าวติดบอร์ด
50 โครงการจัดท าเอกสารรายงานกิจการ 100,000 100,000 159,000 เสร็จแล้ว

เทศบาล
51 มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล - - - เสร็จแล้ว

ข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านแหลม
52 โครงการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน 15,000 15,000 12,250 เสร็จแล้ว
53 โครงการประชาคมต าบลบ้านแหลม 15,000 15,000 3,000 เสร็จแล้ว
54 โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน 10,000 10,000 9,140 เสร็จแล้ว
55 โครงการตู้แดงร้องทุกข์ - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)

56 มาตรการจัดการเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนของ - - - เสร็จแล้ว
เทศบาลต าบลบ้านแหลม

57 กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
ประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาล
ต าบลบ้านแหลม

58 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
ของเทศบาลต าบลบ้านแหลม

59 กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
ประจ าปี

60 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
61 กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการ - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)

บริหารงานบุคคล
62 กิจกรรมจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียด - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)

ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ
ให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและให้
ข้อมูลท่ีว่าน้ีแก่บุคคลท่ีร้องขอหรือขอดู

63 กิจกรรมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้าง

64 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ - - - เสร็จแล้ว (โครงการต่อเน่ืองตลอดปี)
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและ
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ สถานะการด าเนินงาน
มาตรการ/แนวปฏิบัติ ตาม แผน ปปช. ตามเทศบัญญัติ เบิกจ่ายจริง (1 ต.ค.2561-30 เม.ย.2562)

สรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน  2562)

ล าดับท่ี
จ านวนงบประมาณ (บาท)

สมาชิกสภาท้องถ่ิน
65 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี - - - เสร็จแล้ว

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

66 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน 50,000 50,000 45,455 เสร็จแล้ว
เขตเทศบาล

823,000 798,440 575,245 เสร็จแล้ว 64 โครงการ  ไม่ด าเนินการ 2 โครงการรวมงบประมาณ
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านแหลมแต่ละคนมีความรับผิดชอบงานในปริมาณที่มาก จึงท าให้
ระดับหัวหน้าส่วนราชการต้องลงมือช่วยปฏิบัติการงาน E-plannacc โดยตรง  

2. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงท าให้ไม่เห็นความส าคัญที่ต้องปฏิบัติว่านโยบายของรัฐบาลต้องการอะไร และเห็นว่า
ไม่ใช่งานหน้าที่ตามภารกิจหลักแต่เป็นงานที่งอกเข้ามา ท าให้ต้องใช้การก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง  ตรงกัน  ว่านโยบายของรัฐบาล
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เผ้าระวังเพ่ือสกัดดั้น มิให้เกิดการทุจริต โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขึ้นมาเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพของหน่วยงานสู่มาตรฐานสากล 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 นี้ สรุปผลเชิงปริมาณประสบผลส าเร็จในการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 97  ดังต่อไปนี้ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณประมาณ
ที่ตั้งไว้ทั้งหมด (บาท) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการ

ส าเร็จ 

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 
(บาท) 

66 
 

823,000 64 798,440 

  

หากพิจารณาผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลบ้านแหลมได้ใช้จ่ายงบประมาณไปส าหรับ
โครงการ/กิจกรรม ต่ ากว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ประมาณร้อยละ 3  และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนดคิดเป็น
ร้อยละ 97  อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ 

 


