
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2564 

 

 

ของ 
 

 

เทศบาลต าบลฟากห้วย 
อ าเภออรัญประเทศ  

จังหวัดสระแก้ว 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจติร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เทศบาลต าบลฟากห้วย  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 
มิติที่ ๑  การสร้างสงัคมไทยทนตอ่การทจุริต 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 
มาตราการ 

รายละเอียด/ลกัษณะการ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ี 

รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

งบประมาณ
ท่ีใช้ในการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์ 

๑ มาตรการ”เสริมสร้างองค์
ความรู้ตอ่ต้านการทจุริต “ 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
และเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้บคุลากรในสงักดัใด้
รับทราบและถือปฏิบตัิ
ผ่านโครงการ/กิจกรรม
และช่องทางส่ือสารตา่งๆ 

การประชมุ
พนกังาน
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - บคุลากรเทศบาลจ านวน 25 
คน  ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปอ้งกนัการ
ทจุริต 

บคุลากรทกุคนของ
เทศบาลมีจิตส านกึและ
ตระหนกัถงึการตอ่ต้าน
การทจุริตมากย่ิงขึน้ 

 

๒ มาตรการ”จดัท าคูมื่อการ
ปอ้งกนัผลประโยชน์ทบั
ซ้อน” 

-จดัท าคูมื่อผลประโยชน์
ทบัซ้อน 

-แจกจ่ายคูมื่อให้บคุลากร
ได้รับทราบ 

เดือน
สิงหาคม 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - คูมื่อปฏิบตังิานเพ่ือปอ้งกนั
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

บคุลากรผู้ปฏิบตังิานมี
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบตังิานเป็นไปด้วย
ความถกูต้อง 

 

๓ กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เผยแพร่ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนในการจดัประชมุ
พนกังาน 

เดือน
สิงหาคม 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - บคุลากรเทศบาลจ านวน 25 
คน  ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปอ้งกนัการ
ทจุริต 

บคุลากรทกุคนของ
เทศบาลมีจิตส านกึและ
ตระหนกัถงึการตอ่ต้าน
การทจุริตมากย่ิงขึน้ 

 

๔ มาตรการ”โตไปไม่โกง”ไป
จดัการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านฟากห้วย 

จดักิจกรรมตามหลกัสตูร
ให้กบัเด็กนกัเรียน 

เร่ิมเดือน
พฤษภาคม 
2563 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - โรงเรียนบ้านฟากห้วยได้มีการ
จดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรโตไปไม่โกง” 

นกัเรียนได้รับการ
ปลกูฝังทศันคตใินการ
ด ารงชีวติ”โตไปไม่โกง” 
 

 

 
 
 



มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทจุริต 

ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 
มาตราการ 

รายละเอียด/ลกัษณะการ 
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ี 

รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
งบประมาณ
ท่ีใช้ในการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์ 

๑ กิจกรรมการ”ประกาศ
เจตจ านงตอ่ต้านการ
ทจุริตผู้บริหารเทศบาล
ต าบลฟากห้วย 

-จดัท าประกาศเผยแพร่
ให้แก่บคุลากรในเทศบาล
ต าบลฟากห้วย 

-ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การปอ้งกนัการทจุริต 

เดือน
กมุภาพนัธ์ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - มีการประกาศเจตจ านงการ
ตอ่ต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารและประกาศตอ่
สาธารณชน 

ไม่มีข้อร้องเรียน
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลฟากห้วย 

 

๒ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารการจดัซือ้จดัจ้าง 

น าเอกสารเก่ียวกบัการ
จดัซือ้จดัจ้างเผยแพร่ตาม
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์
ของเทศบาล 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

กองคลงั - เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

-ประชาชนเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสารเก่ียวกบัการ
จดัซือ้จดัจ้าง 
-การจดัซือ้จดัหาพสัดุ
เป็นไปอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 

 

๓ กิจกรรมลดขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิาน 

ด าเนินการลดขัน้ตอนการ
ปฏิบตังิาน 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ทกุส านกั/ 
ทกุกอง 

- มีการลดขัน้ตอนการบริการ
ของหน่วยงานลง 

ประชาชนได้รับขความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ตดิตอ่ขอรับบริการและมี
ความพึง่พอใจในการ
บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 

๔ มาตรการมอบอ านาจ
อนมุตั ิสัง่การ เพ่ือลด
ขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

ด าเนินการออกค าสัง่
นายกเทศมนตรีมอบ
อ านาจอนมุตั ิสัง่การ เพ่ือ
ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - มีการมอบอ านาจอนมุตัิ
อนญุาต  สัง่การ  เพ่ือลด
ขัน้ตอนการปฏิบตัริาชการ 

การบริหารราชการการ
ด าเนินงาน  การ
ปฏิบตังิานเกิดความ
คล่องตวัและรวดเร็ว
ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน 

 



 
ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 
รายละเอียด/ลกัษณะการ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ี 

รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
งบประมาณท่ี
ใช้ในการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์  

๕ มาตรการให้ความร่วมมือ
กบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 

ให้ความร่วมมือกบัหน่วย
ตรวจสอบจาก สตง.

คณะท างาน LPA ,ท่ีคณะ 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ทกุส านกั/ 
ทกุกอง 

- เทศบาลได้ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบ ควบคมุ 
ดแูลการปฏิบตั ิราชการของ
เทศบาลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 

การตรวจสอบควบคมุ ดแูล 
การปฏิบตัริาชการของ
เทศบาลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๖ มาตรการด าเนินงานศนูย์
รับร้องเรียน – เร่ืองทกุข์
ของเทศบาล 

ให้บริการประชาชนในการ
รับ  แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน  และแจ้งผล
ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ือง
ร้องเรียน-ร้องทกุข์ 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ทกุส านกั/ 
ทกุกอง 

- เทศบาลได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ ร้องเรียน – 
ร้องทกุข์ 

ประชาชนได้รับความพึง่
พอใจในการแก้ไขปัญหา
ของเทศบาล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มิตท่ีิ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 
รายละเอียด/ลกัษณะการ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ี 

รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุ

งบประมาณท่ี
ใช้ในการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์  

๑ มาตรการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสาร 

จดัข้อมลูข่าวสารประเภท
ตา่งๆเผยแพร่ตอ่
ประชาชนในพืน้ท่ี  และ
นอกพืน้ท่ี 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาลต าบล
ฟากห้วย 

ส านกัปลดั - มีข้อมลูประเภทตา่งๆ
เผยแพร่ตอ่ประชาชนใน
พืน้ท่ีและเข้าถงึโดยสะดวก 

ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตัริาชการตามอ านาจ
หน้าท่ีและเข้าถงึข้อมลูตาม
ภารกิจหลกัของเทศบาล 

 

๒ จดัให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล 

จดัให้ช่องทางเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารไม่น้อยกว่า 
๗ ช่องทาง 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาลต าบล
ฟากห้วย 

ส านกัปลดั - ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารของ
หน่วยงานจ านวนไม่น้อย
กวา่ ๗  ช่องทาง 

ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตัริาชการตามอ านาจ
หน้าท่ีและเข้าถงึข้อมลูตาม
ภารกิจหลกัของเทศบาล 

 

๓ กิจกรรมส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ของ
เทศบาล 

ผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ภารกิจของ
เทศบาล เช่นคูมื่อ
ประชาชนจดหมายข่าว 
ปา้ยประชาสมัพนัธ์ 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาลต าบล
ฟากห้วย 

ส านกัปลดั - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจ
ถงึบทบาท ภารกิจของ
เทศบาล 

ประชาชนมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในภารกิจของ

เทศบาล 

 

๔ มาตราการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้าน
สาธารณสขุและด้าน
สิ่งแวดล้อม 

รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน-ร้อง
ทกุข์เก่ียวข้องกบัเหตุ
ร าคาญจากประชาชน 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาลต าบล
ฟากห้วย 

กอง
สาธารณสขุ 

- แก้ไขเร่ืองร้องเรียน-ร้อง
ทกุข์เก่ียวกบัเหตเุดือดร้อน
ร าคาญทกุราย 

ประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลอยู่
ในสภาพสิ่งแวดล้อมดี 

 

 
 
 



 
ล าดบั ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 
รายละเอียด/ลกัษณะการ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ี 

รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุ

งบประมาณท่ีใช้ใน
การด าเนินการ 

ผลผลิต ผลลพัธ์  

๕ แตง่ตัง้องค์กรจดัท า
แผนพฒันาเทศบาล 

3จดัประชมุประชาคมเพ่ือ
คดัเลือกผู้แทนประชาคม
เทศบาล 

เดือนมีนาคม    -คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท า
แผนพฒันาเทศบาลจ านวน  ๑๐ 
คน 

-คณะกรรมการพฒันาเทศบาล
จ านวน ๒๐ คน 

-คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินแผนพฒันาท้องถิ่นจ านวน 
๑๒ คน 

แผนในการพฒันา
เทศบาลเป็นไป

ตามความต้องการ
ของประชาคมและ
ชมุชนในเขต

เทศบาลด้วยความ
ถกูต้องโปร่งใส
สจุริตและให้
ความส าคญัใน
การตอ่ต้านการ

ทจุริต 

 

๖ กิจกรรมการ”การ
ประเมินผลพฒันา
เทศบาล” 

แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
มาตดิตามแผนและ
ประเมินผลพฒันา
เทศบาล 

เดือน
เมษายน 

เทศบาลต าบล
ฟากห้วย 

ส านกัปลดั - รายงานการตดิตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาล 

ผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลดีขึน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิตท่ีิ 4 การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบภาคปฏิบตัริาชการของเทศบาลต าบลฟากห้วย 

 
 
ดบั 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 

 
รายละเอียด/ลกัษณ 

การด าเนินการ 

 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 

 
หน่วยงาน 

ท่ี 

รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
ท่ีใช้ใน  การ
ด าเนินการ 

 
ผลผลิต 

 
ผลลพัธ์ 

๑ กิจกรรมการ”ประกาศ
เจตจ านงตอ่ต้านการทจุริต
ผู้บริหารเทศบาลต าบล 

 
ฟากห้วย 

-จดัท าประกาศเผยแพร่
ให้แก่บคุลากรใน
เทศบาลต าบลฟากห้วย 

-ด าเนินการตาม
แผนปฏิบตักิารปอ้งกนั
การทจุริต 

เดือน
กมุภาพนัธ์ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - มีการประกาศเจตจ านงการ
ตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหาร
และประกาศตอ่สาธารณชน 

ไม่มีข้อร้องเรียนด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลฟากห้วย 

 

 ๒ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารการจดัซือ้จดัจ้าง 

น าเอกสารเก่ียวกบัการ
จดัซือ้จดัจ้างเผยแพร่
ตามช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ของ
เทศบาล 

ตลอดทัง้
งบประมาณ 

เทศบาล
ต าบลฟาก
ห้วย 

ส านกัปลดั - เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
การจดัซือ้จดัจ้างไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

-ประชาชนเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดั
จ้าง 
-การจดัซือ้จดัหาพสัดเุป็นไป
อย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 

 


