รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2564
ของ
เทศบาลตาบลฟากห้วย
อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจติ ร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เทศบาลตาบลฟากห้วย อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
มิติที่ ๑ การสร้ างสังคมไทยทนต่อการทุจริ ต
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตราการ

รายละเอียด/ลักษณะการ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑

มาตรการ”เสริ มสร้ างองค์
ความรู้ ตอ่ ต้ านการทุจริ ต “

การประชุม
พนักงาน
เทศบาล

เทศบาล
ตาบลฟาก
ห้ วย

สานักปลัด

๒

มาตรการ”จัดทาคูม่ ือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้ อน”

เดือน
สิงหาคม

เทศบาล
ตาบลฟาก
ห้ วย

สานักปลัด

-

๓

กิจกรรมให้ ความรู้ เรื่ อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และเสริ มสร้ างองค์ความรู้
ให้ บคุ ลากรในสังกัดใด้
รับทราบและถือปฏิบตั ิ
ผ่านโครงการ/กิจกรรม
และช่องทางสื่อสารต่างๆ
-จัดทาคูม่ ือผลประโยชน์
ทับซ้ อน
-แจกจ่ายคูม่ ือให้ บคุ ลากร
ได้ รับทราบ
เผยแพร่ ผลประโยชน์ทบั
ซ้ อนในการจัดประชุม
พนักงาน

งบประมาณ
ที่ใช้ ในการ
ดาเนินการ
-

เดือน
สิงหาคม

เทศบาล
ตาบลฟาก
ห้ วย

สานักปลัด

-

๔

มาตรการ”โตไปไม่โกง”ไป
จัดการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนบ้ านฟากห้ วย

จัดกิจกรรมตามหลักสูตร
ให้ กบั เด็กนักเรี ยน

เริ่ มเดือน
พฤษภาคม
2563

เทศบาล
ตาบลฟาก
ห้ วย

สานักปลัด

-

ผลการดาเนินการ
ผลผลิต

บุคลากรเทศบาลจานวน 25
คน ได้ รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริ ต

คูม่ ือปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

หมายเหตุ
ผลลัพธ์

บุคลากรทุกคนของ
เทศบาลมีจิตสานึกและ
ตระหนักถึงการต่อต้ าน
การทุจริ ตมากยิ่งขึ ้น

บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านมี
องค์ความรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้ วย
ความถูกต้ อง
บุคลากรเทศบาลจานวน 25 บุคลากรทุกคนของ
คน ได้ รับการถ่ายทอดองค์
เทศบาลมีจิตสานึกและ
ความรู้ ด้านการป้องกันการ
ตระหนักถึงการต่อต้ าน
ทุจริ ต
การทุจริ ตมากยิ่งขึ ้น
โรงเรี ยนบ้ านฟากห้ วยได้ มีการ นักเรี ยนได้ รับการ
จัดการเรี ยนการสอนตาม
ปลูกฝังทัศนคติในการ
หลักสูตรโตไปไม่โกง”
ดารงชีวติ ”โตไปไม่โกง”

มิติที่ ๒ การบริ หารราชการเพื่อป้องกันการทุจริ ต
ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตราการ

๑

กิจกรรมการ”ประกาศ
เจตจานงต่อต้ านการ
ทุจริ ตผู้บริ หารเทศบาล
ตาบลฟากห้ วย

๒

กิจกรรมเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื ้อจัดจ้ าง

๓

กิจกรรมลดขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ าน

๔

มาตรการมอบอานาจ
อนุมตั ิ สัง่ การ เพื่อลด
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
ราชการ

รายละเอียด/ลักษณะการ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-จัดทาประกาศเผยแพร่
ให้ แก่บคุ ลากรในเทศบาล
ตาบลฟากห้ วย
-ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การป้องกันการทุจริ ต
นาเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื ้อจัดจ้ างเผยแพร่ ตาม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล

เดือน
กุมภาพันธ์

เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลฟาก
ห้ วย

งบประมาณ
ที่ใช้ ในการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

หมายเหตุ
ผลลัพธ์

-

มีการประกาศเจตจานงการ
ต่อต้ านการทุจริ ตของ
ผู้บริ หารและประกาศต่อ
สาธารณชน

ไม่มีข้อร้ องเรี ยน
ดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลฟากห้ วย

ตลอดทัง้
เทศบาล
กองคลัง
งบประมาณ ตาบลฟาก
ห้ วย

-

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างไม่
น้ อยกว่า 3 ช่องทาง

ดาเนินการลดขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ าน

ตลอดทัง้
เทศบาล
ทุกสานัก/
งบประมาณ ตาบลฟาก ทุกกอง
ห้ วย

-

มีการลดขันตอนการบริ
้
การ
ของหน่วยงานลง

ดาเนินการออกคาสัง่
นายกเทศมนตรี มอบ
อานาจอนุมตั ิ สัง่ การ เพื่อ
ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ
ราชการ

ตลอดทัง้
เทศบาล
สานักปลัด
งบประมาณ ตาบลฟาก
ห้ วย

-

มีการมอบอานาจอนุมตั ิ
อนุญาต สัง่ การ เพื่อลด
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ริ าชการ

-ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง
-การจัดซื ้อจัดหาพัสดุ
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
ประชาชนได้ รับขความ
สะดวกรวดเร็ วในการ
ติดต่อขอรับบริ การและมี
ความพึง่ พอใจในการ
บริ การของเจ้ าหน้ าที่
การบริ หารราชการการ
ดาเนินงาน การ
ปฏิบตั งิ านเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็ ว
ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการ
ให้ บริ การประชาชน

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตราการ

รายละเอียด/ลักษณะการ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๕

มาตรการให้ ความร่ วมมือ ให้ ความร่ วมมือกับหน่วย
กับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ ตรวจสอบจาก สตง.
ภาครัฐและองค์กรอิสระ
คณะทางาน LPA ,ที่คณะ

ตลอดทัง้
เทศบาล
ทุกสานัก/
งบประมาณ ตาบลฟาก ทุกกอง
ห้ วย

๖

มาตรการดาเนินงานศูนย์
รับร้ องเรี ยน – เรื่ องทุกข์
ของเทศบาล

ตลอดทัง้
เทศบาล
ทุกสานัก/
งบประมาณ ตาบลฟาก ทุกกอง
ห้ วย

ให้ บริ การประชาชนในการ
รับ แก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้ อน และแจ้ งผล
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน-ร้ องทุกข์

งบประมาณที่
ใช้ ในการ
ดาเนินการ
-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

เทศบาลได้ ให้ ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ิ ราชการของ
เทศบาลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ
เทศบาลได้ ดาเนินการแก้ ไข
ปัญหาให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยน –
ร้ องทุกข์

หมายเหตุ
ผลลัพธ์

การตรวจสอบควบคุม ดูแล
การปฏิบตั ริ าชการของ
เทศบาลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้ รับความพึง่
พอใจในการแก้ ไขปัญหา
ของเทศบาล

มิตทิ ี่ 3 การส่งเสริ มบทบาทและการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ลาดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตราการ

รายละเอียด/ลักษณะการ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

จัดข้ อมูลข่าวสารประเภท
ต่างๆเผยแพร่ ตอ่
ประชาชนในพื ้นที่ และ
นอกพื ้นที่
จัดให้ มีช่องทางที่
จัดให้ ช่องทางเผยแพร่
ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูล ข้ อมูลข่าวสารไม่น้อยกว่า
ข่าวสารของเทศบาล ๗ ช่องทาง

ตลอดทัง้
งบประมาณ

เทศบาลตาบล
ฟากห้ วย

สานักปลัด

งบประมาณที่
ใช้ ในการ
ดาเนินการ
-

ตลอดทัง้
งบประมาณ

เทศบาลตาบล
ฟากห้ วย

สานักปลัด

-

๓

กิจกรรมสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล

ตลอดทัง้
งบประมาณ

เทศบาลตาบล
ฟากห้ วย

สานักปลัด

-

๔

มาตราการแก้ ไขเหตุ
เดือดร้ อนราคาญด้ าน
สาธารณสุขและด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

ตลอดทัง้
งบประมาณ

เทศบาลตาบล
ฟากห้ วย

กอง
สาธารณสุข

-

๑

๒

มาตรการเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสาร

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ภารกิจของ
เทศบาล เช่นคูม่ ือ
ประชาชนจดหมายข่าว
ป้ายประชาสัมพันธ์
รับแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน-ร้ อง
ทุกข์เกี่ยวข้ องกับเหตุ
ราคาญจากประชาชน

หมาย
เหตุ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

มีข้อมูลประเภทต่างๆ
เผยแพร่ ตอ่ ประชาชนใน
พื ้นที่และเข้ าถึงโดยสะดวก

ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตั ริ าชการตามอานาจ
หน้ าที่และเข้ าถึงข้ อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาล
ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบตั ริ าชการตามอานาจ
หน้ าที่และเข้ าถึงข้ อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาล
ประชาชนมีส่วนร่ วมและ
รับผิดชอบในภารกิจของ
เทศบาล

ช่องทางในการเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานจานวนไม่น้อย
กว่า ๗ ช่องทาง
ประชาชนได้ รับทราบเข้ าใจ
ถึงบทบาท ภารกิจของ
เทศบาล

แก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยน-ร้ อง
ทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้ อน
ราคาญทุกราย

ประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลอยู่
ในสภาพสิ่งแวดล้ อมดี

ลาดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ รายละเอียด/ลักษณะการ
มาตราการ
ดาเนินการ

๕

แต่งตังองค์
้ กรจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล

๖

กิจกรรมการ”การ
ประเมินผลพัฒนา
เทศบาล”

จัดประชุมประชาคมเพื่อ
คัดเลือกผู้แทนประชาคม
เทศบาล
3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
งบประมาณที่ใช้ ใน
การดาเนินการ

เดือนมีนาคม

แต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อ เดือน
มาติดตามแผนและ
เมษายน
ประเมินผลพัฒนา
เทศบาล

ผลผลิต
-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลจานวน ๑๐
คน
-คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
จานวน ๒๐ คน
-คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้ องถิ่นจานวน
๑๒ คน

เทศบาลตาบล
ฟากห้ วย

สานักปลัด

-

หมาย
เหตุ
ผลลัพธ์

แผนในการพัฒนา
เทศบาลเป็ นไป
ตามความต้ องการ
ของประชาคมและ
ชุมชนในเขต
เทศบาลด้ วยความ
ถูกต้ องโปร่ งใส
สุจริ ตและให้
ความสาคัญใน
การต่อต้ านการ
ทุจริ ต
รายงานการติดตามและประเมินผล ผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาเทศบาล
ของเทศบาลดีขึ ้น

มิตทิ ี่ 4 การส่งเสริ มและปรับปรุ งกลไกในการตรวจสอบภาคปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบลฟากห้ วย
ผลการดาเนินงาน
ดับ

๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
มาตราการ

รายละเอียด/ลักษณ
การดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมการ”ประกาศ
เจตจานงต่อต้ านการทุจริ ต
ผู้บริ หารเทศบาลตาบล

-จัดทาประกาศเผยแพร่
ให้ แก่บคุ ลากรใน
เทศบาลตาบลฟากห้ วย
-ดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
การทุจริ ต
นาเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดซื ้อจัดจ้ างเผยแพร่
ตามช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล

เดือน
กุมภาพันธ์

เทศบาล
ตาบลฟาก
ห้ วย

สานักปลัด

งบประมาณ
ที่ใช้ ใน การ
ดาเนินการ
-

ตลอดทัง้
เทศบาล
งบประมาณ ตาบลฟาก
ห้ วย

สานักปลัด

-

ฟากห้ วย
๒

กิจกรรมเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื ้อจัดจ้ าง

ผลผลิต
มีการประกาศเจตจานงการ
ต่อต้ านการทุจริ ตของผู้บริ หาร
และประกาศต่อสาธารณชน

ผลลัพธ์
ไม่มีข้อร้ องเรี ยนดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลฟากห้ วย

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ -ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูล
การจัดซื ้อจัดจ้ างไม่น้อยกว่า 3 ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัด
ช่องทาง
จ้ าง
-การจัดซื ้อจัดหาพัสดุเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

หมาย
เหตุ

