
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด   เทศบาลต าบลบ้านดอน                             
ที่   สพ ๕๔๕๐๑/210          วันที่   5  เมษายน  2564 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ระบบ e-PlanNACC (รอบ 6 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 

อ้างถึง 1. หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0004/ว0083 เรื่อง ติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  ลงวันที่  3 พฤศจิกายน  2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลบ้านดอน จ านวน 1 ชุด 
2. ผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlanNACC  จ านวน  1  ชุด 
3. รายงานผลการน าแผนไปปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในระบบ  

e-PlanNACC  จ านวน  1  ชุด 
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาล

ต าบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน ในระบบ ในระบบ e-PlanNACC  จ านวน 1 ชุด 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้หน่วยงานที่จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด รายงานงานผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน 2564 และรอบ 12 เดือนในเดือน
ตุลาคม 2564  ให้ส านักงาน ป.ป.ช.ทราบ ทางระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
www.nacc.go.th นั้น 

  บัดนี้ งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลบ้านดอน  ได้ด าเนินการรายงานผล
ด าเนินงานตามแผน ป.ป.ช. ของเทศบาลต าบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้วรายละเอียด ดังนี้ 

  โครงการตามแผน ป.ป.ช. ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน
ทั้งหมด  38  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  133,000  บาท   

- ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  ในรอบ 6 เดือน จ านวนทั้งสิ้น  14  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
เบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  24,015.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.06 รายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรการ “การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เทศบาลต าบลบ้านดอน” 
(แผนการด าเนินงานปี 64) 

2. มาตรการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการ 
3. มาตรการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล

ต าบลบ้านดอน 
6. โครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน 

/มาตรการจัดท า...... 
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7. มาตรการจัดท าแบบค ารับรองการปฏิบัติราชการ (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น) 
8. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
9. มาตรการการจัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
10. มาตรการจัดท าคู่มือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
11. โครงการแผนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาล 
12. มาตรการจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน 
13. มาตรการใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เลื่อนขั้น

เงินเดือน 
14. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  จ านวน  24  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    รายละเอียด ดังนี้ 
1. กิจกรรมการจัดท าคู่มือ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. มาตรการการจัดท าค าสั่งมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญหลากหลายของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
5. โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล/หน่วยงานที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในต าบลบ้านดอน 
6. มาตรการการจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น/ฝ่ายบริหาร/ข้าราชการและ

ลูกจ้าง 
7. มาตรการจัดท าระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. มาตรการการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
9. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
10. มาตรการเสริมสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
11. กิจกรรมประชาสัมพันธ์งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน/ประจ าปีของเทศบาล

ต าบลบ้านดอน 
12. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบล                

บ้านดอน 
13. กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน 
14. โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
15. มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนราษฎร์ 
16. โครงการอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต 
17. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อลดดุลยพินิจในการพิจารณา 
18. โครงการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 
19. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 
/โครงการ.... 
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20. โครงการจัดท าป้ายประกาศนโยบายความโปร่งใสและจัดท าสัตยาบันของคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
21. กิจกรรมค่ายคุณธรรม และการเรียนรู้โตไปไม่โกง 
22. โครงการส่งเสริมการท างานตามหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
23. โครงการเทศบาลโปร่งใส หัวใจมีคุณธรรม 
24. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                   

                   
( นางสาวจงอร  แคนเพชร ) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

                   
( นางสาวนันท์นภัส   คงหอม ) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

 ความเห็น.......................................................................... ..................... 

  .................................................................................................  

       จ.ส.ต.  
( สุรเจต   สุดตา ) 

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน 
 

 ความเห็น................................................................... ............................ 

  .................................................................................................  
 

       จ.ส.ต.  
( สุรเจต   สุดตา ) 

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 กิจกรรมการจัดทำคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 2,000.00

2 มาตรการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการ 2 0.00

3 มาตรการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00

4 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านดอน 2 0.00

5 มาตรการการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 2 0.00

6 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00

7 มาตรการการจัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 0.00

8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายของเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00

9 มาตรการจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00

10 โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน ที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในตำบลบ้านดอน 1 5,000.00

11 มาตรการการจัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น/ฝ่ายบริหาร/ข้าราชการและลูกจ้างตามประมวลจริยธรรม 1 0.00

12 มาตรการการใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00

13 มาตรการการจัดทำระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านดอน 4 0.00

14 มาตรการการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00

15 มาตรการการจัดทำคู่มือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00

16 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

17 มาตรการเสริมสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดอน 4 0.00

18 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านดอน 4 0.00

19 กิจกรรมส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ทต.บ้านดอน 4 0.00

20 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ ทต.บ้านดอน 4 0.00

21 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00

22 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านดอน 2 20,000.00

23 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนราษฎร์ 1 0.00

24 โครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน 2 3,000.00

25 โครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00

26 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00

27 โครงการแผนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาล 4 0.00

28 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อลดดุลยพินิจในการพิจารณา 2 0.00

29 โครงการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 1 3,000.00

30 มาตรการ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน 2 0.00

31 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 3 0.00

32 โครงการเทศบาลโปร่งใส หัวใจมีคุณธรรม 1 12,000.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

33 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 1 70,000.00

34 โครงการจัดทำป้ายประกาศนโยบายความโปร่งใสและจัดทำสัตยาบันของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2 3,000.00

35 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ทต.บ้านดอน (แผนการดำเนินงานปี 64) 2 0.00

36 มาตรการจัดทำแบบรับรองการปฏิบัติราชการ (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น) 2 0.00

37 โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมและการเรียนรู้ โตไปไม่โกง 1 3,000.00

38 โครงการส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 1 12,000.00

รวมทั้งสิ้น 133,000.00 23 32 28 31

** ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน น.ส.จงอร แคนเพชร

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ลำดับ ชื่อ อปท. อำเภอ ร้อยละ ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ

1 เทศบาลตำบลกระจัน อู่ทอง 53.85 มาก

2 เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อู่ทอง 0 น้อย

3 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อู่ทอง 0 น้อย

4 เทศบาลตำบลเจดีย์ อู่ทอง 0 น้อย

5 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อู่ทอง 36.11 กลาง

6 เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อู่ทอง 0 น้อย

7 เทศบาลตำบลบ้านดอน อู่ทอง 70.27 มาก

8 เทศบาลตำบลสระยายโสม อู่ทอง 0 น้อย

9 เทศบาลตำบลอู่ทอง อู่ทอง 5.56 น้อย

10 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อู่ทอง 53.13 มาก

11 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อู่ทอง 0 น้อย

12 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อู่ทอง 0 น้อย

13 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อู่ทอง 45.31 กลาง

14 องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อู่ทอง 0 น้อย

15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อู่ทอง 84.88 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564



เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านดอน

1 9 1 105,000.00 105,000.00 21,867.00 11.11 20.83

2 15 8 26,000.00 26,000.00 2,148.00 53.33 8.26

3 7 3 0.00 0.00 0.00 42.86 100.00

4 7 2 2,000.00 2,000.00 0.00 28.57 0.00

รวม 38 14 133,000.00 133,000.00 24,015.00 36.84 18.06

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 105,000.00 15 26,000.00 7 0.00 7 2,000.00 38 133,000.00

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 

9 105,000.00 15 26,000.00 7 0.00 7 2,000.00 38 133,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 105,000.00 105,000.00 21,867.00

มิติที่ 2 26,000.00 26,000.00 2,148.00

มิติที่ 3 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 4 2,000.00 2,000.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 133,000.00 133,000.00 24,015.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

37 38 38 24 14 0 70.27 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 กิจกรรมการจัดทำคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 2,000.00 0.00

2 มาตรการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดอน 

ที่ 68/2564 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอ

งการประเมินผลปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 

2564

3 มาตรการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00 0.00

4 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านดอน 2 0.00 0.00

5 มาตรการการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 2 0.00 0.00

6 มาตรการการจัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท

ับซ้อน

1 0.00 0.00

7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายของเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

8 มาตรการจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00 0.00

9 โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน ที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ในตำบลบ้านดอน 1 5,000.00 0.00

10 มาตรการการจัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น/ฝ่ายบริหาร/ข้าราชการและลูกจ้าง

ตามประมวลจริยธรรม

1 0.00 0.00

11 มาตรการการจัดทำระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ้านดอน 4 0.00 0.00

12 มาตรการการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 2 0.00 0.00

13 มาตรการการจัดทำคู่มือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2 0.00 0.00 มีคู่มือการบริหารงานบุคคลขอ

ง อปท. เรื่อง 

การประเมินผลการปฏิบัติราชก

าร



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

14 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 3 0.00 0.00 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอ

น เรื่อง 

รายชื่อตัวแทนประชาคมหมู่บ้า

นเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัด

ซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 

2564

15 มาตรการเสริมสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านดอน 4 0.00 0.00

16 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย 

ประจำเดือน/ประจำปีของเทศบาลตำบลบ้านดอน

4 0.00 0.00

17 กิจกรรมส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ ทต.บ้านดอน 4 0.00 0.00

18 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ ทต.บ้านดอน 4 0.00 0.00 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดอน 

ที่ 7/2564 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเทศ

บาลตำบลบ้านดอน ลงวันที่ 

13 มกราคม 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

19 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00 0.00

20 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านดอน 2 20,000.00 0.00

21 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนราษฎร์ 1 0.00 0.00

22 โครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนกระบวนการให้บริการแก่ประชาชน 2 3,000.00 2,148.00

23 โครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00 0.00

24 โครงการแผนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นฝ่ายบริหารและบุคลากรของเทศบาล 4 0.00 0.00 มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำป

ีงบประมาณ พ.ศ. 2564-

2566

25 มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อลดดุลยพินิจในการพิจารณา 2 0.00 0.00

26 โครงการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 1 3,000.00 2,404.00

27 มาตรการ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน 2 0.00 0.00

28 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล 3 0.00 0.00 ยังไม่มีการปรับปรุงคำสั่งใหม่

29 โครงการเทศบาลโปร่งใส หัวใจมีคุณธรรม 1 12,000.00 0.00

30 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 1 70,000.00 19,463.00

31 โครงการจัดทำป้ายประกาศนโยบายความโปร่งใสและจัดทำสัตยาบันของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2 3,000.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

32 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ทต.บ้านดอน (แผนการดำเนินงานปี 

64)

2 0.00 0.00

33 มาตรการจัดทำแบบรับรองการปฏิบัติราชการ 

(แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น)

2 0.00 0.00

34 โครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมและการเรียนรู้ โตไปไม่โกง 1 3,000.00 0.00

35 โครงการส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 1 12,000.00 0.00

36 มาตรการการใช้แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน

2 0.00 0.00 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดอน 

ที่ 69/2564 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศ

บาล 

และเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

(ครั้งที่ 1) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 

2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

37 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 0.00 0.00 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดอน 

ที่ 354/2561 เรื่อง 

ปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

ประจำเทศบาลตำบลบ้านดอน

ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

38 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านดอน 3 0.00 0.00 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านดอน 

ที่ 23/2564 เรื่อง 

ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม

การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบ

ลบ้านดอน ลงวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2564 

และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านด

อน ที่ 24/2564 เรื่อง 

ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม

การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบ

ลบ้านดอน ลงวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2564



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ้านดอน รอบ 6 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

รวมทั้งสิ้น 133,000.00 24,015.00 0 24 14 0

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 38 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 0 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 24,015.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 70.27 

** ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2564



ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน น.ส.จงอร แคนเพชร ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


