


 
 

รายงานผลการดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

อําเภอดอนเจดีย จังหวดัสุพรรณบุรี 
 

 



-2- 

 

รายงานผลการดาํเนนิการตามแผนปฏบัิติ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

------------------------------------------------ 

 เทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
เทศบาลตําบลดอนเจดีย ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน 

  โดยเทศบาลตําบลดอนเจดียไดมอบหมายใหสวนราชการภายในรับไปดําเนินการ และบัดนี้การ
ดําเนินการตามแผนฯ ประจําป พ.ศ.2563 ไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พรอมท้ังระบุ
ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาํหรับกรอบแผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 
1.ผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

1. ดําเนินการตามยุทธศาสตรสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดี โดยดําเนิน
โครงการดังนี ้

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 

ผลการดําเนินการ 

 -ดําเนินการตามโครงการเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค และสรางสรรคสิ่งใหมๆ การท่ีบุคคลได
ทําสิ่งใหมๆจะเปนบอเกิดใหเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใชไมวาจะเปนการนําความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติราชการ 
กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติราชการ และสรรถนะเพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประโยชน
สูงสุด และสรางใหแตละบุคคลใหมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร มีจิตสํานึกตอการทํางานรวมกัน มีการพัฒนาจิตใจ 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพ่ือนรวมงาน สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

1.2 โครงการสงเสริมความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
ผลการดําเนินการ 

 -ดําเนินการตามโครงการเพ่ือพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับเจาหนาท่ี บุคคลากร
ผูปฏิบัติงานมีหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ สามารถนําพา
องคกรหรือหนวยงานไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  

1.4 โครงการสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยสูความเปนพลเมืองท่ีดี 
ผลการดําเนินการ 
 -ไมไดดําเนินการ  
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2. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเรียนรูและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม 
2.1 การรับฟงขอรองเรียน-รองทุกขผาน Webside รับความคิดเห็น 
ผลการดําเนินการ 

-การดําเนินการ รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/ไดรับความเดือดรอนและไมไดรับความเปน
ธรรมจากการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานของรัฐผานเว็บไซต ไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองทุกข 
รองเรียนผานทางเว็บไซด www.donjadee.go.th และทางเฟสบคุอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดีความซ่ือสัตยสุจริต 
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผลการดําเนินการ 

- ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือดําเนินงานในแตละดาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

1. บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
1.1 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผลการดําเนินการ 

ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการเปนท่ีเรียบรอยแลว คณะกรรมการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการทําการติดตามประเมินผลในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ 

1.2 การจัดทําตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และเว็บไซตแจงเหตุทุจริต 
ผลการดําเนินการ 

ดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนท้ังทางตูรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข และเว็บไซต  และประชาชนไดรับความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน 
 1.3 การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดอนเจดีย 

ผลการดําเนินการ 
ดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย ตามคําสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง การจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กับคณะกรรมการศูนยยุตธิรรม
ชุมชน รวมกันขับเคลื่อนศูนยยุติธรรมชุมชนเพ่ือลดปญหา ขอพิพาทและปญหาอาชญากรรมในชุมชน 
เสริมสรางความสมานฉันทตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน ในกรอบภารกิจ 5 ดาน 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2.1 แตงตั้งกรรมการชุมชนรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานตางๆของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการแตงตั้งกรรมการชุมชนโดยใหมีคําสั่งเทศบาลตําบลดอนเจดียแตงตั้งกรรมการ
ชุมชนเปนคณะกรรมตรวจรับงานจาง  
 2.2 ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

ผลการดําเนินการ  
ดําเนินการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกขของเทศบาลตําบลดอนเจดียเพ่ือใหความ

ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน 
 
 
 
 

http://www.donjadee.go.th/
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ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1. จัดทําระบบตรวจสอบควบคุมและถวงดุลใหเหมาะสม 
1.1 การจัดทําควบคุมภายใน  
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน  
1. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 20 

เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง กําหนด 

2. ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2563 จัดสงรายงาน
ตามแบบ กระทรวงการคลังกําหนด พรอมท้ังรายงานอําเภอทราบภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
2563 โดยจัดสงรายงานใหอําเภอทราบ เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 

1.2 การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. สํารวจอํานาจหนาท่ีของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจในการพิจารณา 

การสั่ง อนุญาต อนุมัติหรือการปฏิบัติราชการตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับกําหนดใหมีผลกระทบ
โดยตรงกับการบริการประชาชน 

2. พิจารณาภารกิจของหนวยงานภายในแตละหนวยงานวา เรื่องใดผูบังคับบัญชาสมควรมอบ
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใดๆ ไปสูผู
ดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเปนการ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

3. รายงานผลการพิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย เพ่ือวินิจฉัยและใหความ
เห็นชอบ  

1.3 การจัดทําการควบคุมงบประมาณในการบันทึกบัญชีของเทศบาล 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ  
1.  สรุปรายงานการับ-จายเงินงบประมาณคงเหลือประจําเดือน เพ่ือใชในการควบคุมและติดตามการ

ปฏิบัติงานขององคกร 
2.  ตรวจสอบขอมูลกับระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอรเพ่ือความถูกตอง 

สามารถนําขอมูลทางการเงินใชในการวิเคราะหวางแผน และประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถ
ใหขอมูลผูบริหารไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน และเพ่ือใชในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานขององคกร
ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด กอใหเกิดการควบคุมภายในท่ีดี 

1.4 กิจกรรมการเบิกจายประจําเดือน 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของแลวจัดทําการ
เบิกจายในระบบ elass 
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1.5 จัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลางทางประกาศและเว็บไซต 

ผลการดําเนินการ  
ดําเนินการ เผยแพรการจัดซ้ือจัดจาง ทางประกาศ และเว็บไซตหนวยงานหรือชองทางอ่ืนๆ 

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูสนใจเขามาแขงขันดวยความยุติธรรมโปรงใส 
1.6 จัดทําแผนการใชจายเงิน และเผยแพรใหประชาชนทราบ 
ผลการดําเนินการ  

  ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงิน และประกาศเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน 
1.7 กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ผลการดําเนินการ   
 ดําเนินการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข และเจาหนาท่ีติตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข (รองเรียนเรื่องท่ัวไป
และเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง) เพ่ือใหบริการสาธารณะ บรรเทาทุกข บํารุงสุข แกประชาชนภายในกรอบ
อํานาจหนาท่ี และประโยชนสุขของประชาชนใหเปนไปตามมาตฐานการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความ
เรียบรอย สอดคลองกับกฎหมายท่ีใชบังคับในปจจุบัน รวมท้ังการปฏิบัติราชการท่ีมีคุณธรรม โปรงใสสุจริต  

1.8 กิจกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ เจาหนาท่ีของเทศบาลจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ เสนอ
ผูบังคับบัญชาท่ีไดจัดทําเสร็จ เสนอผูบังคับบัญชา 

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานกับภาคเอกชน 
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ เปดเผยขอมูลขาวสารและการบริการ และใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2.2 กิจกรรมการแตงตั้งกรรมการชุมชนรวมเปนกรรมการเทศบาล 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการแตงตั้งกรรมการชุมชนโดยใหมีคําสั่งเทศบาลตําบลดอนเจดียแตงตั้งกรรมการ
ชุมชนเปนคณะกรรมตรวจรับงานจาง  

2.3 เชิญประชาชนรวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาล 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ จัดทําประกาศเชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
เพ่ือเขารับฟงการประชุมของสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2.4 กิจกรรมการประชุมประชาคม 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ จัดทําโครงการประชุมประชาคม แจงวันเวลาและสถานท่ีแกชุมชนในเขต
เทศบาล เพ่ือเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ 

2.5 กิจกรรมจดหมายขาว 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ จัดทําจดหมายขาวผานเว็บไซต เพ่ือใหประชาชนไดรับขางสารทางเว็บไซตของ
หนวยงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 สงเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดียเขารวมโครงการตามกรอบแนวทางการดําเนินงานจัด
โครงการรวมกับศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช) โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 

ผลการดําเนินการ  
ดําเนินการ โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลดอนเจดียเขารวมโครงการตามกรอบ

แนวทางการดําเนินงานกับศูนยยุติธรรมชุมชน (ศยช) และจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดอนเจดีย 
 1.2 จัดกิจกรรม/โครงการรวมกับสํานักงานยุติธรรมชุมชนในการจัดโครงการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี
และสรางการรับรูดานกระบวนการยุติธรรมสูชุมชน 

ผลการดําเนินการ  
ดําเนินการ จัดทําโครงการเสริมสรางความสมานฉันท ไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทในชุมชน 

เสนอสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชงบประมาณกระทรวงยุติธรรมในการดําเนินงานตามโครงการ 
ในหวงเดือน มีนาคม 2563 

1.3 จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการดําเนินการ  

ดําเนินการ จัดทําศูนยขอมูลความรูกลางดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาล
ตําบลดอนเจดีย แตละสวนราชการไดศึกษา และประชาชนสามารถเขามาศูนยขอมูลความรูกลางดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตได 
2.ปจจัยสนับสนุน 
 ในการดําเนินกิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติการฯมีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ดําเนินการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

1) การท่ีมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝายสภาเทศบาล  เปนการสรางระบบการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไดในระดับหนึ่ง 

 2) เทศบาลตําบลดอนเจดียมีการสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส โดยมีการจัดตั้ง
ศูนยประสานราชการใสสะอาด และศูนยขอมูลขาวสาร 
 3) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารและการรับเรื่องรองเรียนทาง Web site และ facebook   
3.ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนหนวยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปญหาการทุจริตโดยฝายสภา
เทศบาลอาจไดผลในบางโครงการ แตเนื่องจากฝายสภาฯมีขอจํากัดเรื่องความรูความสามารถเนื่องจากสมาชิก
สภายังมีความรูไมหลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะดาน ทําใหอาจมีการตรวจสอบท่ีไมครอบคลุมทุก
ดาน 
 การท่ีไมมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ท่ีรับผิดชอบงานโดยตรงทําใหกระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไมสมํ่าเสมอ แมวาจะมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการตรวจสอบภายในแตเปนการกําหนดใน
เชิงสัญลักษณมากกวาท่ีจะมีการดําเนินการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตอง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองกอน อาจทําใหไมมีเวลาดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
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4.ขอเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมินมาใช
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบในทุกข้ันตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล 
 4) ใหมีหนวยตรวจสอบภายใน โดยมีตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 กิจกรรมรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 1 0.00 0.00

2 โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน 2 70,000.00 0.00

3 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 1 1,000.00 1,000.00

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานของชุมชนย่อยในการฝึกอาชีพ 1 15,000.00 33,285.00

5 กิจกรรมการจัดทำคำสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายปลัดเทศบาล 

หัวหน้าหน่วยงานในการอนุญาต/อนุมัติ ในการให้บริการประชาชน เช่น 

ทะเบียนพาณิชย์,ขออนุญาตใช้เสียง เป็นต้น

2 0.00 0.00

6 กิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2 0.00 0.00

7 กิจกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยความโปร่งใส (พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) 2 0.00 0.00

8 กิจกรรมคู่มืองานบริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก 2 0.00 0.00

9 กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

10 โครงการเด็กไทยธรรมดี 1 50,000.00 0.00

11 กิจกรรมการใช้บัตรคิวให้บริการประชาชน 2 0.00 0.00

12 โครงการชุมชนคนดีศรีสุพรรณ 1 20,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

13 กิจกรรมแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( ผด 2) 2 0.00 0.00

14 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 1 50,000.00 8,960.00

15 กิจกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2 0.00 0.00

16 กิจกรรมการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 2 0.00 0.00

17 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 1 50,000.00 0.00

18 กิจกรรมเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2 0.00 0.00

19 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชน 2 0.00 0.00

20 กิจกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม 1 0.00 0.00

21 กิจกรรมการทำงานด้านคุณธรรมและการส่งเสริมการบริหารงานโปร่งใสในการดำเนินงานของ

เทศบาล (หมาเฝ้าบ้าน)

1 0.00 0.00

22 การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 1 0.00 0.00

23 โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ 1 20,000.00 98,880.00

24 กิจกรรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

25 กิจกรรมการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีมอบให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราช

การแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

2 0.00 0.00

26 ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของเทศบาล 1 0.00 0.00

27 กิจกรรมคู่มืองานบริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก 2 0.00 0.00

28 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษี 

และค่าธรรมเนียมต่างๆ

1 5,000.00 0.00

29 โครงการส่งเสริมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 10,000.00 0.00 ไม่ได้ใช้งบประมาณ

30 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล 1 10,000.00 0.00

31 กิจกรรมมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการทางวินัยและพนักงาน

เทศบาลหรือเจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัยของทางราชการ

2 0.00 0.00

32 กิจกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและร

ะดับองค์กร

4 0.00 0.00

33 โครงการการจัดทำประชาคม/จัดทำเวทีชาวบ้านในการับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 0.00 0.00

34 กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 0.00 0.00

35 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

36 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 4 0.00 0.00

37 กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 4 0.00 0.00

38 กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 4 0.00 0.00

39 โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามภารกิจและหน้าที่สำห

รับผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล

4 300,000.00 166,774.00

40 กิจกรรมมีคำสั่ง/ประกาศการจัดตั้งศูนย์ 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

3 0.00 0.00

41 กิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน 3 0.00 0.00

42 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 2 0.00 0.00

43 กิจกรรมการปรับปรุงเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3 0.00 0.00

44 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล 4 300,000.00 108,910.00

45 กิจกรรมเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานกับเทศบาล 4 0.00 0.00

46 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 4 0.00 0.00

47 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แก่แกนนำภาคประชาชน

3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

48 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3 0.00 0.00

49 มาตรการส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 4 0.00 0.00

50 -กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 0.00 0.00

51 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ให้แก่ประชาชนในการประชาคมท้องถิ่น

3 0.00 0.00

52 โครงการออกหน่วยให้บริการประชาชน 3 70,000.00 0.00

53 กิจกรรมการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2 0.00 0.00

54 กิจกรรมการจัดเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 มาตรา 9

3 0.00 0.00

55 กิจกรรมรายงาน/แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 3 0.00 0.00

56 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี 3 0.00 0.00

57 กิจกรรมออกปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอนเจดีย์ 2 0.00 0.00

58 กิจกรรมการจัดช่องทางข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

59 กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ทุกส่วนราชการ 

ระหว่างนายกฯกับปลัด และปลัดกับหัวหน้าส่วนราชการ 

และหัวหน้าส่วนราชการกับพนักงานเทศบาล

2 0.00 0.00

60 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 0.00 0.00

61 มาตรการแต่งตั้งคณะจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 0.00 0.00

62 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 0.00 0.00

63 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 3 0.00 0.00

64 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงาน 3 0.00 0.00

65 กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 2 0.00 0.00

66 กิจกรรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันและมีความหลากหลายของ

ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์

3 0.00 0.00

67 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3 0.00 0.00

68 โครงการฝึกอบรมวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2 20,000.00 0.00

69 กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 991,000.00 417,809.00 0 0 59 10

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 69 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 10 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 417,809.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.16 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 83.10 

** ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน ่นางอรทัย เอมโอษฐ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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