
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2564 

 

 

ของ 

 

 

เทศบาลตำบลฟากห้วย 
อำเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว 
 

 

 

 

 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจติร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลตำบลฟากห้วย  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไทยทนตอ่การทุจริต 
ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 
รายละเอียด/ลักษณะ
การ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินการ หมายเหต ุ
งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ดำเนินการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ 

๑ มาตรการ”เสริมสร้างองค์
ความรู้ต่อต้านการทุจริต 
“ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และเสรมิสร้างองค์
ความรู้ให้บุคลากรใน
สังกัดใด้รับทราบและถือ
ปฏิบัติผา่นโครงการ/
กิจกรรมและช่องทาง
สื่อสารต่างๆ 

การประชุม
พนักงาน
เทศบาล 

เทศบาล
ตำบลฟาก

ห้วย 

สำนักปลดั - บุคลากรเทศบาลจำนวน 25 
คน  ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

บุคลากรทุกคนของ
เทศบาลมจีิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการต่อต้าน
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 

๒ มาตรการ”จัดทำคูม่ือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

-จัดทำคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน 
-แจกจ่ายคู่มือให้
บุคลากรไดร้ับทราบ 

เดือน
สิงหาคม 

เทศบาล
ตำบลฟาก

ห้วย 

สำนักปลดั - คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานมี
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

 

๓ กิจกรรมให้ความรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

เผยแพรผ่ลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการจัดประชุม
พนักงาน 

เดือน
สิงหาคม 

เทศบาล
ตำบลฟาก

ห้วย 

สำนักปลดั - บุคลากรเทศบาลจำนวน 25 
คน  ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

บุคลากรทุกคนของ
เทศบาลมจีิตสำนึกและ
ตระหนักถึงการต่อต้าน
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 

๔ มาตรการ”โตไปไม่โกง”
ไปจัดการเรยีนการสอน
โรงเรียนบ้านฟากห้วย 

จัดกิจกรรมตามหลักสูตร
ให้กับเด็กนักเรยีน 

เริ่มเดือน
พฤษภาคม 
2563 

เทศบาล
ตำบลฟาก

ห้วย 

สำนักปลดั - โรงเรียนบ้านฟากห้วยได้มี
การจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักสตูรโตไปไมโ่กง” 

นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังทัศนคติในการ
ดำรงชีวิต”โตไปไม่โกง” 
 

 

 
 
 
 
 



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 
รายละเอียด/ลักษณะการ 

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน หมายเหต ุ
งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ดำเนินการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ 

๑ กิจกรรมการ”ประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการ
ทุจริตผู้บริหารเทศบาล
ตำบลฟากห้วย 

-จัดทำประกาศเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรในเทศบาล
ตำบลฟากห้วย 
-ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

เดือน
กุมภาพันธ ์

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

สำนักปลดั - มีการประกาศเจตจำนงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารและประกาศต่อ
สาธารณชน 

ไม่มีข้อร้องเรียน
ดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลฟากห้วย 

 

๒ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้าง 

นำเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ตาม
ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ของ
เทศบาล 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

กองคลัง - เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

-ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-การจัดซื้อจัดหาพัสดุ
เป็นไปอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

 

๓ กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ดำเนินการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

ทุกสำนัก/ 
ทุกกอง 

- มีการลดขั้นตอนการบริการ
ของหน่วยงานลง 

ประชาชนไดร้ับขความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการและ
มีความพึ่งพอใจในการ
บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 

๔ มาตรการมอบอำนาจ
อนุมัติ สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

ดำเนินการออกคำสั่ง
นายกเทศมนตรีมอบ
อำนาจอนุมัติ สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

สำนักปลดั - มีการมอบอำนาจอนุมัติ
อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

การบริหารราชการการ
ดำเนินงาน  การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็ว
ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน 

 

 
 



ลำดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 
มาตราการ 

รายละเอียด/ลักษณะการ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน หมาย
เหต ุ

งบประมาณที่
ใช้ในการ
ดำเนินการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์  

๕ มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบจาก สตง.
คณะทำงาน LPA ,ที่คณะ 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

ทุกสำนัก/ 
ทุกกอง 

- เทศบาลได้ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติ ราชการ
ของเทศบาลจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

การตรวจสอบควบคุม 
ดูแล การปฏิบัตริาชการ
ของเทศบาลจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๖ มาตรการดำเนินงานศูนย์
รับร้องเรียน – เรื่องทุกข์
ของเทศบาล 

ให้บริการประชาชนในการ
รับ  แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และแจ้งผล
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข ์

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

ทุกสำนัก/ 
ทุกกอง 

- เทศบาลได้ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้
ร้องเรียน – ร้องทุกข ์

ประชาชนไดร้ับความพึ่ง
พอใจในการแก้ไขปัญหา
ของเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ลำดับ ช่ือโครงการ/

กิจกรรม/ 
มาตราการ 

รายละเอียด/ลักษณะ
การ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน หมาย
เหต ุ

งบประมาณที่
ใช้ในการ
ดำเนินการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์  

๑ มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

จัดข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่างๆเผยแพร่
ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  
และนอกพ้ืนท่ี 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาลตำบล
ฟากห้วย 

สำนักปลดั - มีข้อมูลประเภทต่างๆ
เผยแพรต่่อประชาชนใน
พื้นที่และเข้าถึง
โดยสะดวก 

ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการตาม

อำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาล 

 

๒ จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล 

จัดให้ช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไม่น้อย
กว่า ๗ ช่องทาง 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาลตำบล
ฟากห้วย 

สำนักปลดั - ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานจำนวนไม่น้อย
กว่า ๗  ช่องทาง 

ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการตาม

อำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาล 

 

๓ กิจกรรมสื่อ
ประชาสมัพันธ์ของ
เทศบาล 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรภ่ารกจิของ
เทศบาล เช่นคู่มือ
ประชาชนจดหมายข่าว 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาลตำบล
ฟากห้วย 

สำนักปลดั - ประชาชนไดร้ับทราบ
เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ
ของเทศบาล 

ประชาชนมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในภารกิจของ

เทศบาล 

 

๔ มาตราการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญด้าน
สาธารณสุขและด้าน
สิ่งแวดล้อม 

รับแจ้งเรื่องร้องเรยีน-
ร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับ
เหตุรำคาญจาก
ประชาชน 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาลตำบล
ฟากห้วย 

กอง
สาธารณสุข 

- แก้ไขเรื่องร้องเรยีน-ร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนรำคาญทุกราย 

ประชาชนอยู่ในเขตเทศบาล
อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมด ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ลำดับ ช่ือโครงการ/

กิจกรรม/ 
มาตราการ 

รายละเอียด/ลักษณะ
การ 

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน หมาย
เหต ุ

งบประมาณทีใ่ช้
ในการดำเนินการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์  

๕ แต่งตั้งองค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

3จัดประชุมประชาคม
เพื่อคัดเลือกผู้แทน
ประชาคมเทศบาล 

เดือน
มีนาคม 

   -คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจำนวน  
๑๐ คน 
-คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
จำนวน ๒๐ คน 
-คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน ๑๒ คน 

แผนในการพัฒนา
เทศบาลเป็นไป

ตามความต้องการ
ของประชาคม

และชุมชนในเขต
เทศบาลด้วยความ

ถูกต้องโปร่งใส
สุจรติและให้

ความสำคญัใน
การต่อต้านการ

ทุจริต 

 

๖ กิจกรรมการ”การ
ประเมินผลพัฒนา
เทศบาล” 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อมาติดตามแผนและ
ประเมินผลพัฒนา
เทศบาล 

เดือน
เมษายน 

เทศบาลตำบล
ฟากห้วย 

สำนักปลดั - รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลดีขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบภาคปฏิบัตริาชการของเทศบาลตำบลฟากห้วย 
 
 
ดับ 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 

 
รายละเอียด/ลักษณ 

การดำเนินการ 

 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 

 
หน่วยงาน 

ที ่
รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
ที่ใช้ใน  การ
ดำเนินการ 

 
ผลผลติ 

 
ผลลัพธ์ 

๑ กิจกรรมการ”ประกาศ
เจตจำนงต่อตา้นการ
ทุจริตผู้บริหารเทศบาล
ตำบล 
 
ฟากห้วย 

-จัดทำประกาศเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรใน
เทศบาลตำบลฟากห้วย 
-ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

เดือน
กุมภาพันธ ์

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

สำนักปลดั - มีการประกาศเจตจำนงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารและประกาศต่อ
สาธารณชน 

ไม่มีข้อร้องเรียนดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลฟากห้วย 

 

 ๒ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง 

นำเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่
ตามช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ของ
เทศบาล 

ตลอดทั้ง
งบประมาณ 

เทศบาล
ตำบลฟาก
ห้วย 

สำนักปลดั - เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

-ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับการจดัซื้อจัด
จ้าง 
-การจัดซื้อจัดหาพัสดุเป็นไป
อย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

 

  
๒.  ปัจจัยสนับสนุน 
  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการมีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ  ดังนี้ 
  1.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตำบลฟากห้วย  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิ
ชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
  2.  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างวประจำและพนักงานจ้าง  ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผน ฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการ
ดำเนินการตามแผน ฯ  
   
3.  ปัญหาอุปสรรค 
  1.  เทศบาลตำบลฟากห้วยเป้นหน่วยงานขนาดกลาง  การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่ายสภาเทศบาลอาจได้ผลในบางโครงการ  แต่เนื่องจากฝ่ายสภา ฯ มี
ข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถ  เนื่องจากสมาชิกสภา ฯ ยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน  ทำให้อาจมีการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
  2.  ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรม 
  3.  ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผน ฯ 



 
4.  ข้อเสนอแนะ 
  1.  พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังขา้ราชการให้มีคณุธรรม  จรยิธรรม  ไม่กระทำการทุจรติประพฤตมิิชอบให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  2.  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  โดยการนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 
  3.  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน  อย่างโปร่งใส  สมเหตสุมผล 
  4.  ให้มีการตรวจสอบภายใน  โดยมีตำแหน่งเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.  ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลฟากห้วย มีความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปดว้ยความถูกต้อง  
การให้บริการมีคณุภาพมากขึ้น  และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยา่งรูปธรรม  เพื่อรบัทราบปัญหาอุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือ
แก้ไขปัญหาไดด้ียิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลตำบลฟากห้วยใหเ้ป็นที่ยอมรับ  เช่ือถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนยไดอ้ย่างทันท่วงที่ 
 


