
 

 
รายงานผลการดําเนินการ 

ตามแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจําป 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค. 63) 



ยุทธศาสตร 1 : เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราวงความโปรงใส 
แผนงาน :  สงเสรมิใหเจาหนาที่ทองถิ่นมจีิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1.มาตรการสรางจิตสํานึกคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

1.รณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความโปรงใส 

-ไมมี -การรณรงคสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรม 
คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและความ
โปรงใส รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  
ผานเวบไซต และสื่อโซเซียลมีเดีย  

 2.การมีสวนรวมของผูบริหารทองถิ่นในกิจกรรมดานตางๆ 
เชน การปองกันการปราบปรามการทุจริต ดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ดานการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การเปน
ประธาน/ที่ปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟงความคิดเห็น
จากทุกภาคสวน เปนตน 

-การเผยแพรการมีสวนรวมของผูบริหารใน
กิจกรรมตางๆ ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 

-ชี้แจงผูบริหาร เกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมของ
ผูบริหารทองถิ่นในการปองกันการปราบปรามการ
ทุจริต ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 3.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานกฎหมายสําหรับคณะ
บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม 

-ไมสามารถอบรมไดเนื่องจากอยูในระหวาง
การควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  

-ไมมี 

 4.กิจกรรมการประชุมพนักงานเทศบาล และคณะผูบริหาร
ประจําเดือน เพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

-เนื่องจากอยูในระหวางการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ไมสามารถจัดการประชุมหรือ
หารือแนวทางปฏิบัติตางๆได 

-แจงแนวทางปฏิบัติงานเปนหนังสือเวียน
ประชาสัมพันธใหไดรับทราบ 

 8.โครงการปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศ 

-ไมสามารถกิจกรรมเนื่องจากอยูในระหวาง
การควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

-ไมมี 

2.สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ทฤษฎีใหมในพื้นที่ตําบลยางฮอม และพื้นที่ใกลเคียง 

-ไมมีงบประมาณและอยูในระหวางการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

-ประสานคณะบริหารในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรม 

 
 



ยุทธศาสตร  2 : การบูรณาการหนวยงานทกุภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 2  ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม 
แผนงาน : การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆที่อาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝงใหเจาหนาที่ทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1.เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวม
และความเขมแข็งของภาคประชาชน 

1.โครงการอบรมสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนใหแก
คณะกรรมการหมูบานและประชาชนตําบลยางฮอม 
 

-ไมสามารถอบรมไดเนื่องจากอยูในระหวาง
การควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  

-ประชาสัมพันธผานผูนําชุมชน และสงเสริม
ประชาชนเขารวมประชุม/ฝกอบรม/เห็นความสําคัญ
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญกับโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน 

 2.โครงการอบรมใหความรูการขออนุญาตตาม  
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 

-ไมสามารถอบรมไดเนื่องจากอยูในระหวาง
การควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

-ไมมี 

2.ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต
ของหนวยงานภาครัฐ 

1.โครงการเทศบาลตําบลยางฮอมยิ้มบริการประชาชน
เคลื่อนที่ 

-ไมมีการประชาสมัพันธกิจกรรมที่
ดําเนินการ 

-สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-แจงประชามสัมพันธกิจกรรมผาน ผญบ. และกํานัน 
แจงใหประชาชนไดรับทราบกิจกรรม 

 2.กิจกรรมการประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของคณะผูบริหาร 

-ประชาชนไมไดรับทราบเจตนารมณของคณะ
ผูบริหารทองถิ่น 

-ประชาสัพพันธผานชองทางเวบไซต และสื่อโซเชียล
มีเดีย ใหประชาชนไดรับทราบเจตนารมณของคณะ
ผูบริหารทองถิ่น 

3.การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนและเจาหนาที่
ของรัฐในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

1.มีการประชาสัมพันธการดําเนินการตามภารกิจจํานวน 5 
ชองทาง 
  1.ประชาสัมพันธบอรดประจําหมูบาน/บอรดประชาสัมพันธ
ประจําเทศบาล 
  2.จดหมายขาว 
  3.แผนพับประชาสัมพันธ 
  4.เว็บไซต www.yanghom.go.th หรือ Facebook/
เทศบาลตําบลยางฮอม 
  5.โทรศัพท 053-606223 ตอ 14 หรือ 22   

-ขาดการประชาสัมพันธสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

-เพิ่มการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 
เพื่อใหประชาชนสามารถติดตามการตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

 2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ผูดูแลเด็ก -ไมสามารถอบรมไดเนื่องจากอยูในระหวาง
การควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) 

-ไมมี 



มาตรการ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
4.การมีระบบควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน 

1.การจัดทําแผนควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน -เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนไมเพียงพอใน
การปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบตามแผน 

-สรรหาเจาหนาที่เพิ่มเติม 

 2.การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนไมเพียงพอใน
การปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบตามแผน 

-ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาจัดทํา
แผนใหถูกตอง 

 
  

ยุทธศาสตร  3  :  การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน   :  การจัดการกรณีมีการทจุริตและคอรรัปชั่นทีเ่กดิข้ึนแลวหรือกําลังเกิดขึ้น วัตถุประสงคเพื่อปองกันการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1.การลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

-จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณและ 
บุคลากร 
1.คําสั่งแบงงานภายในสํานัก/กอง 
2.คําสั่งปฏิบัติหนาที่เพื่อมาติดตองานราชการใน
วันหยุดราชการ และพักเที่ยง 

-การมอบหมายงานไมเปนไปตามตามมาตรฐานที่
กําหนด  

-ปรับปรุงคําสั่งในการมอบหมายงานใหมีให
เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และให
มีการกํากับ ดุแลจากหัวหนาสํานัก/กอง 

2.การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิด
การทุจริต 

2.โครงการอบรมพัฒนาศักยาภาพดานกฎหมายสําหรับ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาล
ตําบลยางฮอม 

-ไมสามารถอบรมไดเนื่องจากอยูในระหวางการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 

-ไมมี 

 3.ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตของ
หนวยงานกํากับดูแลหรือหนวยงานตรวจสอบ 

-ไมมี -เพิ่มชองทางประชาสัมพันธ 

3.ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 

1.จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นกับมาตรฐาน
ความโปรงใส 
 
 
 
 
 

-ไมสามารถเขาตรวจตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นกับมาตรฐานความ
โปรงใส 

-เพิ่มเจาหนาที่และความถี่ในการตรวจ 



ยุทธศาสตร  4:  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทจุริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรฐั  ในการปองกันและปราบปราม การทจุริตภาครัฐใหเจาหนาทีท่องถิ่นปฏิบัตงิานโดยความโปรงใสและเปนธรรม และเพื่อปองกันการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ/มาตรการ ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมี
ความรู ในการปฏิบัติตรวจสอบ 
ดําเนินการดานวินัย หรือการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

- การสงขาราชการและเจาหนาที่เขารวมการประชุม อบรม
สัมมานาที่เกี่ยวของกับ 
   1.1.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต 
   1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
   1.1.3 ดานการเงิน 
   1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน 

-งบประมาณที่ตั้งไวสํารับการสงบุคลากรเขาฝกอบรม
ไมเพียงพอ 

-พิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นใหเพียงพอ
ตอการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมี
ความรู ในการปฏิบัติตรวจสอบ ดําเนินการ
ดานวินัย หรือการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
 

2.การมีระบบกลไกการจัดการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข 

1.จัดทําหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข 
 
 

-การดําเนินการแกไขหรือประสานจากหนวยงาน
ภายนอกใชระยะเวลามาก 
 

-จัดทําคูมือหลักเกณฑวิธีการรับฟงขอ
รองเรียน/รองทุกข เพื่ออํานวยความสะดวก
แกประชาชน 

 2.การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจงเบาะแสการทุจริต 
การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความคิดเห็น 
   - ตูรับขอรองเรียน 
   - จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย 
   - ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลยางฮอม 
   - เว็บไซต www.yanghom.go.th 

-ขาดการประชาสัมพันธชองทางรองเรียน/แจง
เบาะแส/ความคิดเห็น 

-ประชาสัมพันธ และเพิ่มชองทางรองเรียน/
แจงเบาะแส/ความคิดเห็นใหมากขึ้น 

 

 

 

 

 




