
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา 

ที่.. นศ  ๕๖๓๐๑/..362............................................วันที่.....29  เมษายน  ๒๕๖5............................      
 

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ                                  
         พ.ศ. 2565 ประจำ  รอบ  6  เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 - เดือนมีนาคม 2565)  
 

เรียน   นายกเทศบาลตำบลดอนตรอ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนตรอ      
                  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565  รอบ  6  เดือน    จำนวน  ๑  ฉบับ 
   

เร่ืองเดิม 
           ตามที่   งานนิต ิการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ  ได้ดำเน ินการติดตามผล                         
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565 เทศบาลตำบลดอนตรอ  รอบ  6  เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  
2565)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
นั้น 
 

ข้อเท็จจริง 
       

       บัดนี้  งานนิติการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ  ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผล
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
เทศบาลตำบลดอนตรอ  รอบ  6  เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565)  และได้
ดำเนินการบันทึกการดำเนินงานของปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ลงในเวปไซต์  e-PlanNACC  เรียบร้อยแล้ว  
โดยโครงการทั้งหมด  46  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ที่ดำเนินการในรอบ  6  เดือน  ทั้งหมด  25  
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จึงขอรายงานสรุปผลดำเนินงาน  ดังนี้  
 

 
หัวข้อ 

 
จำนวน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ร้อยละ 

โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผน  
ปปช. 

46 100 

โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 25 82.56 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 17.44 

 

 
 
 

 



 
 

-2- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ทีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในรอบ  ๖  เดือน 

(ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565)  จำนวน  25  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
 

 
ลำดับที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิต ิ

1 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 1 
2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ 1 
3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ 
1 

4 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 1 
5 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนตรอ 1 
6 มาตรการการจัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 
7 มาตรการ  “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 
8 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนตรอว่าทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่                   
โดยมิชอบ 

2 
 

9 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 

10 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 2 
11 กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ  

ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนตรอ 
2 

12 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2 
13 มาตรการ  การมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 
14 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 3 
15 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 3 
16 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ 3 
17 มาตรการลดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน 3 
18 กิจกรรมดำเนินศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลดอนตรอ 3 
19 โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 3 
20 กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบลประจำปี 3 
21 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินของเทศบาล 3 
22 มาตรการ  “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนตรอ” 3 
23 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 3 
24 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

4 
25 มาตรการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ 4 

 



 
  ข้อเสนอแนะ 
  เห็นควรแจ้งผลรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  รอบ  6  เดือน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565)  ให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบและลงเวปไซต์  www.dontro.go.th  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนราบ  รายละเอียดตามสิ่งที่
แนบมาพร้อมนี้   
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                       

     
                                                                    (นางณัฐลภัส  คลิ้งทอง) 
                         นิติกร 
 
 
        ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด 
 
 

          
    (นายสุพรชัย  ทองเสมอ) 
        หัวหน้าสำนักปล ั

               ความเห็นปลัดเทศบาล 
             

 
 

                                                                                                            
                                                                           
                                                                          (นางนุชรี  สุดแก้ว) 
                                                                      ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ 

 
ความเห็น  นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ 
  
 

 

 
          (นายวัชร  สุขเก้ือ) 

               นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ 



 
 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนตรอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 0.00

2 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 1 0.00 0.00

3
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ

และทรัพย์สินของทางเทศบาล
3 0.00 0.00

4
โครงการจัดทำวารสารประจำปี

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล
1 10,000.00 0.00

5 มาตการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

6 กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนตรอ 3 0.00 0.00

7 มาตการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนตรอ 3 0.00 0.00

8 มาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 3 0.00 0.00

9
มาตรการ

"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนตรอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนตรอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

10 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 0.00 0.00

11 มาตรการ "การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 2 0.00 0.00

12

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ

้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนตรอ

ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

2 0.00 0.00

13 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

14
กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อตรว

จสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอตรอ
2 0.00 0.00

15 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 3 0.00 0.00

16 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ 1 0.00 0.00

17 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2 0.00 0.00

18 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนตรอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

19
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนตร

อ
2 0.00 0.00

20
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น

ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ
2 0.00 0.00

21 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตอ 1 0.00 0.00

ยังไม่สามารถดำเนินการได้เ

นื่องจาก

ศพด.ทต.ดอนตรอปิดการเร

ียนการสอนเนื่องจากสถาน

การณ์โรคโควิด 19

22 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ 1 0.00 0.00

23 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 1 10,000.00 0.00

ด้วย

ศพด.ทต.ดอนตรอไม่สามาร

ถเปิดทำการได้เนื่องจาดสถ

านการณ์จากโรคโควิ19



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนตรอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

24
กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ
1 0.00 0.00

25 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 2 0.00 0.00

26 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั้งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

27 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและกำจัดขยะ 1 30,000.00 0.00

28 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน 1 0.00 0.00

29
โครงการสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ

(กิจกรรมโตไปไม่โกง)
1 0.00 0.00

30 กิจกรรมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสามชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนตรอ 1 0.00 0.00

31 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 3 0.00 0.00

32 กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุม 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนตรอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

33 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 0.00 0.00

34
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร
4 0.00 0.00

35
มาตรการสงเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ

ดูแลการบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
4 0.00 0.00

36
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวที่ประชาคม จัดทำแผนชุมชน

และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3 30,000.00 0.00

ยังไม่ถึงกำหนดเวลาในการด

ำเนินการ

37 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนตรอ 3 0.00 0.00

38 กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 1 0.00 0.00

39
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4 0.00 0.00

40 กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 4 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลดอนตรอ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

41 มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการร้องเรียน 3 0.00 0.00

42 กิจกรรมดำเนินศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลดอนตรอ 3 0.00 0.00

43 โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 3 45,000.00 20,000.00

44 กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบลประจำปี 3 0.00 0.00

45 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลดอนตรอ 1 0.00 0.00

46 มาตรการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลดอนตรอ 4 0.00 0.00

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 46 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 20,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 82.56

** ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางณัฐลภัส คลิ้งทอง ตำแหน่ง นิติกร

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


