
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

เทศบาลตําบลจุน 
ตําบลจุน อําเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 



เทศบาลตำบลจุน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลตำบลจุน

1 3 3 10,000.00 70,000.00 2,000.00 100.00 20.00

2 3 2 0.00 0.00 0.00 66.67 100.00

3 2 2 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

4 1 1 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

รวม 9 8 10,000.00 70,000.00 2,000.00 88.89 20.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

3 10,000.00 3 0.00 2 0.00 1 0.00 9 10,000

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 

3 70,000.00 3 0.00 2 0.00 1 0.00 9 70,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 10,000.00 70,000.00 2,000.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 4 0.00 0.00 0.00



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 10,000.00 70,000.00 2,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

62 9 1 1 8 0 13.71 น้อย

** ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2564



สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรติ 

     เทศบาลตําบลจุนได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และบัดนี้การ
ดําเนินงานตามแผนฯ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงขอรายงานผลการดําเนินงานตาม แผนป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้  

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วยรายละเอียดมาตรการ  
กิจกรรม  โครงการ ท่ีได้มีการดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ปรากฏตามรายงานผลการนําแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลจุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  e - PlanNACC      

ประโยชน์ในการจดัทําแผนปฏบิตักิารดําเนินการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐช่วยกระตุ้น ให้พนักงานเทศบาล เกิด
ความตระหนักในการทํางานที่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายและเกิดการติดตามงาน อย่างเป็นระบบ   

๒. ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน    
๓. เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรในหน่วยงานบุคลากรมีความละเอียด รอบคอบในการ ทํางาน

ลดความผิดพลาดในการดําเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ   
  ๔. ประชาชนเกิดความมั่นใจในการทํางานของภาคราชการมากขึ้น ลดจํานวนการร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใสใน การ
ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของภาคราชการ   

๕. เป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและ ยึดหลักธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติงานเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ    

๖. เป็นการส่งเสริมให้มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ การดํารงชีวิตของ บุคลากร
ในหน่วยงานเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา    

๗. เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทําผิดซ่ึงทําให้เกิดผลในทาง ปฏิบัติท่ีดีโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง    
 ๘. เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมคํานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมให้บริการด้วย 
ความเสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง   
 
 
 
 

  



 อุปสรรคในการดําเนินงาน   
๑. การปลูกจิตสํานึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ท่ีต้องใช้กระบวนการให้ความรู้การ กระตุ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซ่ึงต้องอาศัยเวลาในการกล่อมเกลา ทําให้ผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน   

๒. ภาคประชาชนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเองโดยเห็นว่าการ ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ประกอบกับความเกรงกลัว อิทธิพลจึงไม่ได้ให้ 
ความสําคัญต่อการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๓. การจัดทํากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่างเป็นการเพิ่มภาระจากการปฏิบัติงานประจํา ประกอบกับ
ภารกิจ หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่รอบด้าน แต่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีจํานวนน้อย ทําให้การจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร  

๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทํา ตัวชี้วัด  

   ข้อเสนอแนะในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 

๑ . พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังจติสํานึกให้บุคลากร ท้ังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลจุน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกกรณี     

๒ . พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยนําผลการประเมิน มาใช้
ประกอบการ พิจารณาความดีความชอบ     

๓ . เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสอย่าง
แท้จริง  

 

…………………………………………………………….. 

 

 


