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รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน  

 เทศบาลตําบลพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

มิติท่ี 1 “สรางสังคมไมทนตอการทุจริต” 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 

ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

เบิกจาย
จริง 

ดําเนินการ ไมได
ดําเนินการ 

6 เดือน 12 เดือน 

 1.1การสรางสํานึกและความตะหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        

1. (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 
2 (2) โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 
3 (3) โครงการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง ทต.พิมาย 

50,000    ไมไดดําเนินการ   สป. 

4 (4) โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบล           
พิมายใหมีประสิทธิภาพ 

200,000 100,000   ไมไดดําเนินการ   สป. 

5 (5) กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

6 (6) มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับ Conflict of interest” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

 รวม    3 3    
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

      /  

7 (1) โครงการพิมายเมืองสะอาด 100,000 20,000 12,190 ดําเนินการแลว    กองสาธารณสุขฯ 

8 (2) โครงการรณรงคประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจและความเต็มในในการชําระภาษี 

20,000 20,000 14,800 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

9 (3)โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

50,000 30,000 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

10 (4) โครงการผักขางบาน อาหารขางรั้ว 
ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองสาธารณสุขฯ 

11 (5)โครงการเสริมสรางวินัยชุมชน 0 0 0 ดําเนินการแลว    สป./งานปองกัน 

 รวม    4 1    
 1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักและ

ความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
        

12 (1) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรบั
เด็กและเยาวชน 

100,000 0 0  ไมไดดําเนินการ 
 

  กองการศึกษา 

13 (2) โครงการพานองทองธรรมมะ 0 0 0 ดําเนินการแลว    กองการศึกษา 
14 (3) โครงการพัฒนาทักษะดานวิชาการใหกับเด็ก

และเยาวชน 
100,000 100,000 0  ไมไดดําเนินการ   กองการศึกษา 

 รวม    1 2    
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มิติท่ี 2 “การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต” 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 2.1 แสดงเจตตํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

        

15 (1)กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

 รวม    1     
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการ 
        

 2.2.1สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม 

        

16 (1) มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

17 (2)มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

18 (3)กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึด
หลักตามกฎหมาย ระเบียบอยางเครงครัด 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

19 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

20 (2)กิจกรรม “กรพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด”ุ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

21 (3)กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

22 (4)โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ 
จัดซ้ือ-จัดจาง 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมและไมเลือก
ปฏิบัต ิ

        

23 (1)กิจกรรมการจัดบริการสาธาณะและการ
บริการประชาชนโดยทัดเทียมและไมเลอืกปฏิบัต ิ

ไมไดดําเนินการ       ทุกกอง/งาน 

24 (2)โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพิมาย 

20,000 20,000 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

25 (3)กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 
26 (4)มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ

ประชาชน” 
0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 รวม    9 1    
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

        

 2.3.1 จัดทําแผนภูมิ ข้ันตอน ระยะเวลา
ดําเนินการ บริหารประชาชน เปดเผย ณ ท่ีทํา
การและในระบบสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

        

27 (1)กิจกรรมลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 
28 (2)โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 
0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ 
ราชการแทนหรือดําเนินการอ่ืนใดของผูมี
อํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        

29 (1)มาตรการการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

30 (2)มาตรการการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 
31 (3)มาตรการการออกคําสั่งมอบอํานาจของ

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 รวม    5     
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 

        

 2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ี
มีความซ่ือสัตย สุจริตมีคุณธรรม 

        

32 (1) โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน 0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 
 2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือ

กิจการสาธารณะของทองถิ่น 
        

33 (2)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ 

0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

 2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

        

34 (1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

 รวม       3    
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

        

 2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวาง
บุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

        

35 (1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

36 กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลพิมาย” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

        

37 (1)กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ี
ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลพิมาย 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

38 (2)มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

39 (3)มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 2.5.3 ดําเนนิการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคคลในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

40 (1)มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของเทศบาลตําลพิมายวาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 รวม    7     
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มิติท่ี 3 “การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน” 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารใน
ชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกข้ันตอน 

        

 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

        

41 (1)คาบริการพ้ืนท่ีเว็บไซตรายปและ
คาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปเว็ปไซตของ
เทศบาลตําบลพิมาย 

6,000 6,000 6,000 ดําเนินการแลว    สป. 

42 (2)กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาลตําบลพิมาย” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

43 (3)โครงการใหความรูแกพนักงานเทศบาล และ
ประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

        

44 (1)กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การเงิน การคลัง” 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

 3.1.3 มีการปดประกาศเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

45 (1)โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ              
การดําเนินงานขององคกร 

20,000 60,000 60,000 ดําเนินการแลว    สป. 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการ
รายงาน 

หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ 

ตามแผน เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

เบิกจาย
จริง 

ดําเนินการ ไมได
ดําเนินการ 

6 
เดือน 

12 
เดือน 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน /รอง
ทุกขของประชาชน 

        

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 

        

46 (1)กิจกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของเทศบาลตําบลพิมาย 0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 
 3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขได

โดยสะดวก 
        

47 (2)โครงการเทศบาลพบประชาชน 100,000 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/

รองทุกขทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

        

48 (3)กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 

0 0 0 ดําเนินการแลว    ทุกกอง/งาน 

 รวม    8 1    
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        

 3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

        

49 (1)มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพิมาย 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

50 (2)โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 75,000 60,000 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 
51 (3)โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดย

กระบวนการมีสวนรวม 
100,000 100,000 4,571 ดําเนินการแลว    สป. 

 3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ 

        

52 (1)มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนกรรมการตรวจรับงานจาง 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

  3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        

53 (1)กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 4 ป 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

 รวม    4 1    
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มิติท่ี 4 “การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 

ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ
งบประมาณ 

เบิกจาย
จริง 

ดําเนินการ ไมได
ดําเนินการ 

6 เดือน 12 เดือน 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

        

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

        

54 (1)โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํป 

0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

55 (1)โครงการจัดทํารายงานการควยคุมภายใน 0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม

ภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

        

56 (1)กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

 รวม    1 2    
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบรหิารราชการ
ตามชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

        

 4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย 
ขาราชการพนักงาน ลูกจาง 

        

57 (1)มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 

        

58 (2)กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบลพิมาย 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจายจริง ดําเนินการ ไมได

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลจัดหาพัสด ุ

        

59 (1)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 

0 0 0 ดําเนินการแลว    กองคลัง 

 4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น 

        

 4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

        

60 (1)โครงการอบรมและดูงานคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

200,000 150,000 109,233.50 ดําเนินการแลว    สป. 

 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหารตามกระบวนการและวิธีการท่ี
กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดย
ไมฝกใฝฝายใด 

        

61 (1)กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพิมาย 

0 0 0 ดําเนินการแลว    สป. 

 รวม    5     
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินการ รอบการรายงาน หมายเหตุ 
ผูรับผิดชอบ ตามแผน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 
เบิกจาย

จริง 
ดําเนินการ ยังไมไม

ดําเนินการ 
6 เดือน 12 เดือน 

 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

        

 4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 

        

62 (1)มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

63 (2)มาตรการสงเสริมการพัฒนาเครือขายดาน
การปองการการทุจริต 

0 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

 4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

        

64 (1)กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 

10,000 0 0  ไมไดดําเนินการ   สป. 

 รวม     3    
 รวมท้ังส้ิน    47 17    

 
 
 
 


