
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองลพบุรี 

ที ่ลบ 2501 /                                                 วันที ่30 กันยายน 2562 

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 12 เดือน  
 

 เรียน   ปลัดเทศบาล 
  เรื่องเดิม 

  ตามที่หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที ่ ปช.0004/ว0070 ลงวันที ่ 8 ตุลาคม 2561      
เรื่อง การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  ตามแผนป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) โดยบันทึกรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน ภายในเดือน
เมษายน และรอบ 12 เดือน ภายในเดือนตุลาคม ในระบบ E-PanNACC ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ นั้น   

  ข้อเท็จจริง 

  สามารถสรุปผลการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. คะแนนผลการประเมินแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนน 170 คะแนน 
2. ได้มีการรายงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือน 

ภายในเดือนตุลาคม  
3. โครงการและกิจกรรมตามแผนฯ จำนวน 81 โครงการ 
4. โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนฯ จำนวน 76 โครงการ อีก 5 โครงการไม่

ปฏิบัติตามแผนฯ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ 
5. สรุปคะแนน ที่ดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 93.83  
6. การดำเนินการตามแผนทุจริตฯ ไม่มีการการร้องเรียนด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ 2562   
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือรอผลการประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. อีกครั้ง 

  ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 
  1.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  ไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบฯ และแนวทางการ
ปฏิบัติ 
  2.ข้าราชการ พนักงานจ้าง บางรายยังไม่เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ข้อเสนอแนะ 

  1.ควรมีการชี้แจง ทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูลในเชิงรุก เพ่ือกระตุ้น 
ให้ชุมชน/ประชาชน เข้าใจถึงความจำเป็นในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของชุมชน  
  2.เห็นควรพิจารณานำข้อมูลจากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็น 
แนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  และปรับปรุง 
การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ต่อไป 
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  3.ควรปรับปรุงแก้ไข แผนฯ ตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
และรัฐบาล 
  4.รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ต่างๆของปี 2562 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและสั่งการ 

 
 

(นางสาวพรสวรรค์ กรีโสภา) 
     หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลเมืองลพบุรี  
 

สถิติร้องเรียน( เรื่องทั่วไป) 
ประจำเดือน จำนวนเรื่อง 

ตุลาคม 2561 - 
พฤศจิกายน 2561 - 

ธันวาคม 2561 - 
มกราคม 2562 - 

กุมภาพันธ์ 2562 - 
มีนาคม 2562 - 
เมษายน 2562 - 

พฤษภาคม 2562 - 
มิถุนายน 2562 - 
กรกฎาคม 2562 - 
สิงหาคม 2562 - 
กันยายน 2562 - 

 
 

สถิติร้องเรียน( เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ประจำเดือน จำนวนเรื่อง 

ตุลาคม 2561 - 
พฤศจิกายน 2561 - 

ธันวาคม 2561 - 
มกราคม 2562 - 

กุมภาพันธ์ 2562 - 
มีนาคม 2562 - 
เมษายน 2562 - 

พฤษภาคม 2562 - 
มิถุนายน 2562 - 
กรกฎาคม 2562 - 
สิงหาคม 2562 - 
กันยายน 2562 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลเมืองลพบุรี  
 

สถิติร้องเรียน( เรื่องทั่วไป) ปี 2563 
ประจำเดือน จำนวนเรื่อง 

ตุลาคม 2562 - 
พฤศจิกายน 2562 - 

ธันวาคม 2562 - 
มกราคม 2563 - 

กุมภาพันธ์ 2563 - 
มีนาคม 2563 - 
เมษายน 2563 - 

พฤษภาคม 2563 - 
 
 
 
 

สถิติร้องเรียน( เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง) ปี 2563 
 

ประจำเดือน จำนวนเรื่อง 
ประจำเดือน - 

ตุลาคม 2562 - 
พฤศจิกายน 2562 - 

ธันวาคม 2562 - 
มกราคม 2563 - 

กุมภาพันธ์ 2563 - 
มีนาคม 2563 - 
เมษายน 2563 - 

พฤษภาคม 2563  
 


