
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. ๒๕61 – 2565) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

ตามแผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

  ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช.ท่ีปช. 00๐๔/ว๐๐๑๙ ลงวันท่ี๒๐มีนาคม 25๖๐เรื่องการจัดทาแผนปอง

ปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวทางการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ

สานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทาบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เม่ือ

ปงบประมาณพ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอการบูร

ณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น 

คณะทางานฯ ไดดําเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวซ่ึงเปน

แผนตั้งแต พ.ศ. 2561 – 2565 ตามแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการท่ีสานักงาน ป.ป.ช. ไดกําหนดแนวทางไว 

เพ่ือใหเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐท่ีกําหนดข้ึนไวในการปองกันการทุจริตของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 

2564) เรียบรอยแลว และเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 

2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 เพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ท้ังนี้ได

มุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค 

และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชน 

รวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 254๖ 



สรุปผลการดําเนินงาน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 - 

2565) เปนท่ีเรียบรอยแลว บัดนี้จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน พรอมรายงานเปนภาพรวม 12 เดือน (ตุลาคม 

2563 – กันยายน 2564) ซ่ึงระดับการนาแผนไปปฏิบัติรอบ 12 เดือน อยูท่ีรอยละ 86.27 ระดับ มาก ตาม

รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แสดงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2565)  

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

10 305,000 23 40,000 11 150,000 7 110,000 51 605,000 

 

โครงการ/งบประมาณ (ตามเทศบัญญัติ/แผนดําเนินงาน) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

10  214,900  23  40,000  11  70,000  7  0  51  324,900  
 

การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

3  171,065  20  0  8  57,284  3  0  34  228,349  

 

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ 2564 

โครงการท้ังหมด 
ในแผน ปปช. 

บรรจุในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ/ 

แผนดําเนินงาน 

อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ ไมสามารถดําเนินการได รวมท้ังสิ้น 

51 51 0 44 7 51 

 



แสดงการรายงานผลการนาแผนไปปฏิบัติ ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2564 

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ 2564 

 

โครงการท้ังหมด 
ในแผน ปปช. 

บรรจุในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ/ 

แผนดําเนินงาน 

อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ ไมสามารถดําเนินการได รวมท้ังสิ้น โครงการท่ี
รอการ

รายงานผล 

ระดับการ
นาแผนไป

ปฏิบัติ 
 

51 51 0 44 7 51 0 มาก 

ตารางสรุปผลการนาแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบการรายงาน 12 เดือน: ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  

*ตารางนี้แสดงขอมูลเฉพาะโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จเทานั้น รายงานผลการนาแผนไปปฏิบัติ จําแนกรายมิติ รอบ 12 เดือน  

 

 

รายงานผลการนาแผนไปปฏบัิติ จําแนกรายมิติ รอบ 12 เดือน 

 

ชื่อ อปท.  มิติ  โครงการ  งบประมาณ  รอยละดําเนินการ  
ตามแผน  ดําเนินการแลว  ตามแผน  ใชจริง  โครงการ  งบประมาณ  
1  10  6  260,000  175,965  60.00  67.68  
2  23  22  40,000  40,000  95.65  100  
3  11  9  90,000  57,284  81.82  63.65  
4  7  7  110,000  0  100  0.00  
รวม  51  44  500,000  273,249  86.27  54.65  

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดําเนินการและขอเสนอแนะ 

 

โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหา ขอเสนอแนะ 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการ การเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมอืง ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. โครงการอบรมการเสริมสรางการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

 

1. งานบริหารทั่วไป สานักปลัดเทศบาลได
ดําเนินการประชุมมอบนโยบาย และแสดงเจตจํานง
สุจริตในการบริหารงานและรวมแสดงเจตนารมณ
ตอตานการทุริตของผูบริหารและบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 
นายสมเกียรติ พรมเสน นายกเทศมนตรีตําบลเจดีย
แมครัว เปนประธานในการประชุมมอบ
นโยบาย   และแสดงเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและรวมแสดงเจตนารมณตอตานการทุ
ริตของผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.การกําหนดมาตรการเพ่ือจัดการเรื่องรองเรียนรอง
ทุกข และการทุจริตประพฤติมิชอบ และรวมแสดง
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตน
แสดงเจตนารมณตานการทุจริตของผูบริหารและ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นาย
สมเกียรติ พรมเสน นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแม
ครัว เปนประธานการประชุมผูบริหารและพนักงาน
เทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ 2565  ไดมีการ
กําหนดมาตรการเพ่ือจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข 
และการทุจริตประพฤติมิชอบและรวมแสดง
เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตน
แสดงเจตนารมณตานการทุจริตของผูบริหารและ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว(ลงวันที่ 20 
กันยายน 2564 

เนื่องจากจากัดดวยงบประมาณที่ใชใน  
การดําเนินการ จึงทาใหการจัดโครงการดังกลาวตอง
ลดระยะเวลาในการดําเนิน  
การ ทั้งในชวงฝกอบรมและวิทยากร ทาใหไมไดรับ
ความรูในระดับที่เพียงพอตอความตองการ  

1. ควรจัดใหมีการอบรมในจานวนคร้ังทีม่ากขึ้นเพื่อ
เปนการเสริมสรางความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เกิดความ
โปรงใสในการดําเนินงานตางๆ  
2. ควรดําเนินการต้ังแตตนปงบประมาณเพื่อใหมี
ความรู ปองกันความเส่ียงตอการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน  

 


