
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปี 2562  รอบ 6 เดือน  

************************************** 
มิติท่ี  1   สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  

 
ภารกิจตามมต ิ

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

วัน และ สถานท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณใช้
ด าเนินการ 

(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ อปท. 

  

1.1.1(1) โคงงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

- - - ยังไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตะกดุ 
 

- - - - จัดท าประกาศฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและแจ้งเวยีนให้แก่พนักงาน
เทศบาลได้รับทราบ 
-เผยแพร่ในเว็บไซดเ์ทศบาลต าบลตะกุด 
เป็นองค์ความรู้ ( www.tk.go.th )  

1.2.2(3) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมนากรตอ่ต้านการทุจรติ 
 

- - - ส านักปลดัเทศบาล 
 ( ด าเนินการ ไตรมาสที่ 4 ) 

1.1.3(1) มาตรการ”ปลูกฝังความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

20 มิ.ย.62 -   - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest) 
และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการได้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ  

1.2 การสร้างจิตส านึกความตะหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลก
ร้อนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลตะกุด  

16 พ.ค.62 ไม่ใช้งบประมาณ 50 - กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จ านวน 20 ต้น 
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลตะกุด 

2.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
( ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ) 

3.โครงการส่งเสรมิอาชีพ - - - ส านักปลดัเทศบาล 
(ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 วันท่ี 24 

กรกฎาคม 2562) 
 



-2- 
 

ภารกิจตามมต ิ
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
วัน และ สถานท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณใช้

ด าเนินการ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการคณุธรรมสานสายใยครอบครัว - - - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ไม่มีงบประมาณ 
2.โครงการพาน้องท่องธรรมะ    ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ไม่มีงบประมาณ 
3.โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร    ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ไม่มีงบประมาณ 
4.โครงการประกวดค าขวญัต่อต้านการทุจริต    ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ไม่มีงบประมาณ 
5.โครงการตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
   (เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

25 พฤษภาคม 2562 
ห้องประชุม ทต.ตะกดุ 

14,400 บาท 
(งบประมาณจาก

สภาเด็กและ
เยาวชน ) 

90 คน 1. เด็กและเยาวชนไดร้ับอบรมใหค้วามรู้   

6.โครงการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม “ส่งเสรมิการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ไม่ได้ด าเนิน เนื่องจาก ไมม่ีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มิติท่ี  2   การบริหาราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  

 
ภารกิจตามมต ิ

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

วัน และ สถานท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณใช้
ด าเนินการ 

(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

  

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
 

20 มิถุนายน 
2562  

- - 1.จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 1 ฉบับ 
2. เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซด์เทศบาล
ต าบลตะกุด www.tk.go.th 

1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลตะกดุ 
 

- - - 1.จัดท าประกาศฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ 1 ฉบับ 
2.แจ้งเวียนให้แก่พนักงานเทศบาลไดร้ับ
ทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
2.เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซดเ์ทศบาล
ต าบลตะกุด www.tk.go.th   

2.2. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัตริาชการ 

2.2.1(1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
บุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ด าเนินการแล้ว 

 2.2.1(2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 2.2.2(1) กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย” 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 2.2.2(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 2.2.2(2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 2.2.2(3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจดัซื้อ
จัดจ้าง  

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 
 



 
 

ภารกิจตามมต ิ
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
วัน และ สถานท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณใช้

ด าเนินการ 
(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

 2.2.3(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ  
         (1)ส านักปลัดเทศบาล จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2562  
         (2)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจดัโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2562  
 
 
 
      
       (3)กองคลังโครงการขยายเวลาการช าระภาษีช่วง
พักเที่ยงและวันหยดุ ประจ าปี 2562  
 

 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค. 62 
 

ก.พ.-ก.ย.62 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-เม.ย.62 

 
 
 
 

10,635.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

170  
 

50 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
- ออกบริการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
และผูด้้อยโอกาส  
1.อบรมฟื้นฟูความรู้ตัวแทนอาสาฉีดวัคซีน 
และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
3.รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงก าหนดการออกให้บริการ 
4.ออกให้บริการฉดีวัคซีนสุนัขแก่ประชาชน
ครอบคลมุทั้งต าบลตะกุด 
1) ประชาสมัพันธ์โครงการทางเสยีงตาม
สาย ,เว็บไซด์,แผ่นพับ 
2) ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในช่วงพัก
เที่ยงและวันหยดุราชการ (วันเสาร์) 
3) ผู้ได้รับค าสั่งปฏิบตัิงานในช่วงพักเที่ยง
และในวันหยุดราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภารกิจตามมต ิ

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

วัน และ สถานท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณใช้
ด าเนินการ 

(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

  

 2.3.1(1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิ
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

2.3.2(1) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

2.3.2(2) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี
ต าบลตะกุด 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

2.3.2(3) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ 

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น --  - - ส านักปลดัเทศบาล ก าหนดจดักิจกรรมใน
โครงการวันแม่แห่งชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม 
2562 (ไตรมาสที่ 4) 

2.4.2(1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บคุคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

24 เมษายน 
2562 

4,090.- 50 จัดกิจกรรมมอบเกยีรตบิัตรให้แกห่น่วยงาน 
องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์แก่หน่วยงาน ใน
วันเทศบาล  

 2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- -  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภารกิจตามมต ิ

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

วัน และ สถานท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณใช้
ด าเนินการ 

(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1(1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 

ตุลาคม 2561 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 2.5.1(2) กิจกรรม “การจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิัติ
ราชการของเทศบาลต าบลตะกุด” 

ตุลาคม 2561 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการแล้ว 

 2.5.3(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ด าเนินการ 

 2.5.3(1) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลตะกดุทุจริตและปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 -  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 
ภารกิจตามมต ิ

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

วัน และ สถานท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณใช้
ด าเนินการ 

(บาท) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรม (คน) 

ผลการด าเนินงาน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ     

 


