


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

1 โครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น 3 150,000.00 0.00

ผู้รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประ

มาณ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม 3 1,260,000.00 58,000.00

3 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น 3 92,400.00 65,642.50

4 โครงการบริการอินเทอร์เน็ต Free-WiFi 2 256,800.00 0.00
ดำเนินการแล้วเสร็จในปี

2564

5 โครงการธรรมดายาตรา 1 150,000.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษา

6 โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง 1 12,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

7
โครงการค่าจ้างแรงงานขุดลอกท่อระบายน้ำ , คลองระบายน้ำ , ขุดลอกผักตบชวา

ชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต
1 4,400,000.00 2,099,826.00

ข้อมูล วันที่ 28 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการช่าง

8
โครงการค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอก

ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล 4 เขต
1 2,000,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการช่าง

9 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในกระถางสำหรับผู้สูงอายุ 1 10,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักปลัดเทศบ

าล

10 โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน 1 35,000.00 34,200.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักปลัดเทศบ

าล



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

11
กิจกรรมการพัฒนาผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”สำหรับผู้นำชุมชนของเ

ทศบาลนครขอนแก่น
1 500,000.00 297,380.00

ผู้รับผิดชอบสำนักสวัสดิการ

สังคม

12
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอน

แก่น
1 50,000.00 47,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

13
มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
1 100,000.00 0.00

ดำเนินการแล้วเสร็จในปี2

561

14
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และพนักงานเทศบาล นครขอนแก่น
1 100,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักปลัดเทศบ

าล

15
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ

103
1 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

16
โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอน

แก่น
1 250,000.00 250,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษา

17

มาตรการ

ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสและตรวจ

สอบได้ของเทศบาลนครขอนแก่น

1 0.00 0.00

18 มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครขอนแก่น 1 0.00 0.00

19 โครงการกองทุนตั้งตัว 1 600,000.00 226,131.00
ผู้รับผิดชอบ

สำนักสวัสดิการสังคม

20 โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 200,000.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษา

21
มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

เทศบาลนครขอนแก่น
2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

22 โครงการโตไปไม่โกง 1 0.00 0.00

23 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ท้องถิ่น 1 8,883,120.00 8,077,075.00

ข้อมูล ณ 19 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักสาธารณส

ุขและสิ่งแวดล้อม

24 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 1 109,460.00 109,460.00

ข้อมูล ณ วันที่ 19

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ สำนักคลัง

25 โครงการชุมชนวัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง 1 75,000.00 62,285.00

ข้อมูล ณ วันที่ 19

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการสาธา

รณสุขและสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

26

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึก

ษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กิจกรรมฝึกทบทวนบุคลากรทางลูกเสือ

หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง)

1 108,000.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565 ผู้รับผิดชอบ

สำนักการศึกษา

27 โครงการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มปฐมวัย 1 200,000.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565 ผู้รับผิดชอบ

สำนักการศึกษา

28
โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงา

น
2 0.00 0.00

29 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 0.00 0.00

30 มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศบาลนครขอนแก่น 2 0.00 0.00

31
โครงการให้บริการอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณส

ุข พ.ศ.2535
2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

32
มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง

ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
2 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ สำนักการ่ช่าง

33 กิจกรรมความโปร่งใส่ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 0.00 0.00

34 กิจกรรมรายงานรายรับจริง-จ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 19

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักคลัง

35 กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 2 0.00 0.00

36 กิจกรรมแผนงานการให้บริการรับชำระภาษี 2 0.00 0.00

37 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานจดทะเบียนพาณิชย์ 2 0.00 0.00

38 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นผ่านระบบ LINE 2 0.00 0.00

39 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

40 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2 0.00 0.00

41 มาตรการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

42 กิจกรรมการมอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 2 0.00 0.00

43 โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว 2 300,000.00 190,000.00
ผู้รับผิดชอบ

สำนักสวัสดิการสังคม

44 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2 0.00 0.00
ดำเนินการแล้วเสร็จเล่มปี

2561-2565

45 โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น 2 48,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักปลัดเทศบ

าล

46
มาตรการแสดงออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมตรี ปลัดเทศบาล

และหัวหน้าส่วนราชการ
2 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

47 โครงการครอบครัวคาร์บอนต่ำ สู่ครอบครัวสุขภาวะดี (Low Carbon Family) 2 70,600.00 83,600.00

ชุมชนศิริมงคล 26650

ชุมชนโนนชัย 25560

ชุมชนศรีฐาน3 งบ

30300

ผู้รับผิดชอบสำนักสาธารณส

ุขและสิ่งแวดล้อม รวม

83600 บาท ข้อมูล ณ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

48 มาตรการการดำเนินการทางวินัย 2 0.00 0.00
ดำเนินการตลอดปีงบประม

าณ

49 โครงการแผนชุมชน 3 450,000.00 450,000.00

50 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพ.ร.บ. พ.ศ. 2540 แก่ประชาชน 3 0.00 0.00

ผู้รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประ

มาณ



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

51
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ

และการรับเรื่องร้องเรียน ในเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น
3 0.00 0.00

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชา

การ

กองยุทธศาสตร์และงบประ

มาณ

52

กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น

ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น

และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครขอนแก่น

3 0.00 0.00

53 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 3 0.00 0.00

ผู้รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประ

มาณ

54
กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง

พัสดุและทรัพย์สิน ของเทศบาลนครขอนแก่น
3 0.00 0.00



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

55 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครขอนแก่น 3 1,170,000.00 0.00

ผู้รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์และงบประ

มาณ

56 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์” 4 0.00 0.00

57 โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 4 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการคลัง

58 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 4 75,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

59 กิจกรรมการรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 4 0.00 0.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

สำนักการคลัง

60

กิจกรรม การรายงานหรือแจ้งผลการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ทราบข้อมูลเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

/ร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น

3 0.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565 ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

61 โครงการเวทีชาวบ้าน 3 400,000.00 568,500.00
ผู้รับผิดชอบ

สำนักสวัสดิการสังคม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

62
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
4 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม 3 500,000.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบฝ่ายงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประ

มาณ

64 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 3 0.00 0.00

65
กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลนครขอนแก่นในเวบไซต์เทศบาลนครขอนแก่น และแอพพลิเคชั่น “อยู่พี่”
3 0.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักปลัดเทศบ

าล



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

66 โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ในระบบร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่น 3 12,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

67 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

68 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน แห่งที่ 2 เทศบาลนครขอนแก่น 3 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักปลัดเทศบ

าล



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

69 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลนครขอนแก่น 4 0.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

70
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลนครขอน

แก่น
1 0.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชองสำนักปลัดเทศบ

าล

71 โครงการอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 1 1,263,700.00 0.00

ข้อ มูล ณ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษา

72 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหล่อเทียนพรรษา 1 0.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565 ผู้รับผิดชอบ

สำนักการศึกษา



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

สถานะ

หมายเหตุรอ

รายงาน

อยู่

ระหว่าง

ดำเนิน

การ

ดำเนิน

การ

แล้วเสร็จ

ไม่

สามารถ

ดำเนิน

การได้

73 โครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น 3 100,000.00 0.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักสวัสดิการ

สังคม

74 กิจกรรมอบรมธรรมะ “อยู่อย่างไรให้มีสุข” 1 0.00 0.00

ข้อมูล ณวันที่ 26 ตุลาคม

2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษา

75 โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน 1 202,800.00 202,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 26

ตุลาคม 2565

ผู้รับผิดชอบสำนักการศึกษา

76 กิจกรรมอบรมธรรมะกับวันมาฆบูชา 1 0.00 0.00

ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม

2565 ผู้รับผิดชอบ

สำนักการศึกษา



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 76 โครงการ

 รอการรายงาน 0 โครงการ

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 54 โครงการ

 ไม่สามารถดำเนินการได้ 20 โครงการ

 เบิกจ่ายงบประมาณ 12,822,399.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.13

 มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (กลาง) ร้อยละ 71.43

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางวิมลรัตน์ นามตะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต



มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน
ตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ
ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

เทศบาลนครขอนแก่น

1 28 16 19,249,080.00 12,388,697.00 11,406,657.00 57.14 59.26

2 23 20 675,400.00 273,600.00 273,600.00 86.96 40.51

3 18 14 4,134,400.00 1,738,900.00 1,142,142.50 77.78 27.63

4 7 4 75,000.00 0.00 0.00 57.14 0.00

รวม 76 54 24,133,880.00 14,401,197.00 12,822,399.50 71.05 53.13

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

28 19,249,080.00 23 675,400.00 18 4,134,400.00 7 75,000.00 76 24,133,880

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 

28 12,388,697.00 23 273,600.00 18 1,738,900.00 7 0.00 76 14,401,197.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 19,249,080.00 12,388,697.00 11,406,657.00

มิติที่ 2 675,400.00 273,600.00 273,600.00

มิติที่ 3 4,134,400.00 1,738,900.00 1,142,142.50



มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 4 75,000.00 0.00 0.00

รวม 4 มิติ 24,133,880.00 14,401,197.00 12,822,399.50

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ

คิดจาก

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

77 76 14 2 54 20 71.43 ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
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