
รายงานผลการนําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปปฏิบัติ 

ผานระบบ  E - PlanNacc   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ  12  เดือน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ
โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

1 9 7 1,330,000.00 427,972.09 77.78 32.18

2 5 4 270,000.00 222,300.00 80.00 82.33

3 6 6 534,000.00 281,000.00 100.00 52.62

4 4 4 100,000.00 98,000.00 100.00 98.00

รวม 24 21 2,234,000.00 1,029,272.09 87.50 46.07

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

9 575,000.00 5 270,000.00 6 524,000.00 4 80,000.00 24 1,449,000

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 

9 1,330,000.00 5 270,000.00 6 534,000.00 4 100,000.00 24 2,234,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 575,000.00 1,330,000.00 427,972.09

มิติที่ 2 270,000.00 270,000.00 222,300.00

มิติที่ 3 524,000.00 534,000.00 281,000.00

มิติที่ 4 80,000.00 100,000.00 98,000.00

รวม 4 มิติ 1,449,000.00 2,234,000.00 1,029,272.09



"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

26 24 16 0 21 3 80.77 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

1 โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และ ประชาสัมพันธ์ 3 350,000.00 175,000.00

2 โครงการชุมชนร่วมใจ รักษาศีล 5 2 30,000.00 0.00 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแ

พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ

คโรนา 2019 (โควิค-19)

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน 1 100,000.00 162,250.00 ปีงบประมาณ 2563 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ

ิ่มขึ้นเป็น 1,000,000 บาท

4 โครงการฝึกอบรมของพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษา 1 100,000.00 0.00 ไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบััญญัติปี 

พ.ศ.2563

5 โครงการอบรมุคุณธรรมจริยธรรมนำการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงาน

1 50,000.00 49,922.09

6 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 0.00 0.00

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง 1 80,000.00 15,000.00

8 โครงการปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 100,000.00 50,000.00 โอนเข้าค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

9 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 100,000.00 100,000.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

10 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสาสมัครชุมช

นร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)

1 15,000.00 20,800.00 ปีงบประมาณ 2563 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ

ิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาท

11 โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและพิธีลงนามในันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

1 30,000.00 30,000.00

12 โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 2 100,000.00 92,300.00

13 โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 2 100,000.00 90,000.00

14 โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง 2 40,000.00 40,000.00

15 โครงการสำรวจความพึงพอใจ 4 50,000.00 50,000.00

16 โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 30,000.00 48,000.00

17 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 3 144,000.00 66,000.00

18 โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น 3 30,000.00 40,000.00

19 การจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กับ อสต. ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม 

นายกสมาคมนักข่าว คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

2 0.00 0.00

20 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสภาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ 

(บาท)

เบิกจ่าย 

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุ
รอรายงาน

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

21 มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 3 0.00 0.00

22 เปิด ตู้ ปณ 100 3 0.00 0.00

23 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ 4 0.00 0.00

24 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ

นุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

4 0.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 1,449,000.00 1,029,272.09 0 0 21 3

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค 19)



สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 24 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 3 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 1,029,272.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.03 

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 80.77 

** ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวภัสราภา สุขสโมสร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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