
 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี

(รอบ ๖ เดือน) 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 

 

 

 

ของ 

เทศบาลต าบลเทพาลัย   อ าเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา 
โทร/โทรสาร : 0-4497-8076 
e-mail : taepalaicity.go.th 

Facebook เทศบาลต าบลเทพาลัย 
เว็บไซต์ www.taepalaicity.go.th 
Twitter  เทศบาลต าบลเทพาลัย 

                                                     Line 

 
 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี(รอบ 6 เดือน)  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของเทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 
 มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต   

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการฝ่ายการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา  
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  
ไม่ใช้งบประมำณ 

6. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  
ไม่ใช้งบประมำณ 

7. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  
ไม่ใช้งบประมำณ 

8. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” - ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  
ไม่ใช้งบประมำณ 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

  

9. ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  
ไม่ใช้งบประมำณ 

10. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

  

11. โครงการคุณธรรมสร้างสายใยครอบครัว 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

12. โครงการพาน้องท่องธรรมะ 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

13. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง) 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 



ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 
 มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 
  

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

  

14. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   

15. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

16. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

17. กิจกรรม “สร้างความในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

18. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายได้ประจ าปี” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

19. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

20. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการจ่ายเงินงบประมาณ” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

21. กิจกรรมการจัดบริหารสาธารณะและการบริหารประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพ่ึงพอใจแก่ประชาชนทันเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

22. มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

23. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร 20,000 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

24. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 



ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 
 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

  

25. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

26. มาตรการการมอบหมายอ านาจการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

27. มาตรการการมอบอ านาจของนายก อปท. 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

28. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2563 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

29. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

  

30. โครงการพ่อแม่ดีเด่น 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

31. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งตรวจสอบ
พบการทุจริต 

  

32. มาตรา “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

33. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

34. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเทพาลัย 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

35. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 

- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

36. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน” - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

37. มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลเทพาลัยทจุริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 



ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 
 มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 
  

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนไดมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

  

38. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
เทพาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

39. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ” 
 

30,000 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

40. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญและหลากหลาย 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

41. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และเรื่องการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

42. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลฯ” 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

43. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 

  

44. โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

45. การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

46. มาตรกรก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

47. โครงการเทศบาลต าบลเทพาลัยพบประชาชน 
 

30,000 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

48. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

49. กิจกรรม รายงาน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 



ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

50. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเทพาลัย 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

51. ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

52. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

53. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

54. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเทพา
ลัย 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

55. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลเทพาลัย 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 4.1 มีการจัดงานระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

  

56. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

57. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

58. กิจกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

59. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล
เทพาลัย 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการ
ได้ 
 

-  

60. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับการดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

61. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

62. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 



ที่ โครงการ งบประมาณ  ผลการด าเนินการ 

63. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

64. โครงการอบรมกรรมการตรวจสอบการจ้าง 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

  

65. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

66. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

67. การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

68. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน     
( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

  

69. มาตรการระวังคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

70. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีการพบเห็นการทุจริต 
 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

71. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 
 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

  

 

 

 

 

 

จัดท าโดย ส านักปลัด เทศบาลต าบลเทพาลัย 


