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รายงานผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัตดิานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

------------------------------------------------ 

 

 เทศบาลตําบลลุมลําชี ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภายในเทศบาลตําบลลุมลําชี ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดจัดทําแผนปฏบิัติการในการวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินการตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจรติข้ึน 

 โดยเทศบาลตําบลลุมลําชีไดมอบหมายใหสวนราชการภายในรับไปดําเนินการ และบัดน้ีการ

ดําเนนิการตามแผนฯ ประจําป พ.ศ.2562 ไดสิ้นสุดลงแลว จงึขอรายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งระบุ

ปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับกรอบแผนการดําเนนิงาน  ดังนี้ 

1.ผลการดําเนนิงาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสรมิสรางจติสํานกึและคานยิมใหหนวยงานภาครัฐบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

1.ดําเนินการตามยุทธศาสตรเสริมสรางสํานึกและคานยิมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรม

มาภิบาล โดยดําเนนิโครงการดังน้ี 

1.1 โครงการฝกอบรมสงเสรมิคุณธรรม และจริยธรรม เด็กและเยาวชนของเทศบาลตาํบลลุมลําชี 

การดําเนนิการ 

ดําเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี มีผูบริหาร 

พนักงาน พนักงานจางเขารวม จํานวน 65 คน 

ผลการดําเนินการ 

 การดําเนนิการเปนการสรางคุณธรรม จรยิธรรม ใหกับเด็กและเยาวชน ไดนําหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม ไปใชพัฒนาคุณภาพชวีติและการทํางานไดอยางเหมาะสมเกิดการเรยีนรูในการอยูรวมกัน  มี

ความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมท้ังไดเปดโลกทัศนในการศกึษาองคความรูใหมๆ  

1.2  โครงการขับเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในชมุชนฝกอบรมให เจาหนาพนักงาน และกลุม

ผูสูงอายุ กลุมสตร ี ใหเขาใจในการดําเนนิชวีติ โดยการนอมนําพระราชดํารัส หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพยีง 

การดําเนนิการ 

ดําเนนิโครงการ เมื่อวันที่  16 – 17 ธันวาคม 2562  ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลุมลําชี  

ผูบรหิาร เจาหนาที่พนักงาน กลุมผูสูงอาย ุ กลุมสตร ี จาํนวน  50  คน 

ผูเขาอบรมมคีวามรู ความเขาใจ ในการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถนําแนวพระราชดํารัส มาประยกุตใชในชวีติประจําวัน พอเพยีง พอดี  
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1.3 กจิกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทรุจรติของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา

เทศบาล 

การดําเนนิการ 

ตณะผูบรหิารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลุมลําชี ประกาศเจตจํานงในการบรหิารราชการ

แผนดิน 

ผลการดําเนินการ 

เทศบาลตําบลลุมลําชีโดยผูบรหิารและสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลไดเขารวมประชุม

ประจําปงบประมาณ 2562ปฏญิาณเพื่อเปนขาราชการที่ดแีละพลังของแผนดนิ เพื่อปลูกฝงอุดมการณ 

1.4 การยกยองเชดิชูเกยีรต ิประชาชน/เจาหนาที่ทองถิน่ที่ประพฤตตินเปนแบบอยางที่ดี 

การดําเนนิการ 

คัดเลอืกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกยองเพื่อสงเสรมิใหเกดิคานิยมในการเปนคนดขีองสังคม  

1.4.1) สงเสรมิการยกยองเชดิชูคนดี 

1.4.2) คัดเลอืกพนักงานดเีดน 

ผลการดําเนินการ 

เทศบาลตําบลลุมลําชีไดคัดเลือกพนักงานดเีดน แตยังไมไดดําเนนิการในสวนของการสงเสรมิยก

ยองเชิดชูคนดี 

1.5  จัดทําประกาศประมวลจรยิธรรมแกบุคลากรทั้งฝายการเมอืง 

การดําเนนิการ  

จัดทําประมวลจรยิธรรม ของขาราชการเทศบาลตําบลลุมลําชี เปนรูปเลม แลวประกาศให

เจาหนาที่พนักงาน และขาราชการ ทุกคนใหรับหราบ 

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1 การจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ ในสวนที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

การดําเนนิการจัดการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ ในสวนที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัตขิอมูล

ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

ผลการดําเนินการ 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลลุมลําชไีดดําเนินการจัดการประชุมช้ีแนะ และใหความรู ความเขาใจ ในสวนที่

เก่ียวของกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ 

หองประชุมเทศบาลตําบลลุมลําชี กลุมเปาหมายที่เขารวม จํานวน 66 คน 

2.2 การเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานทางศนูยขอมูลขาวสารและ

www.lumlamchee.go.th 

การดําเนนิการจัดทําแผน และจัดทําสรปุผล 
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ผลการดําเนินการ 

กองคลังไดดําเนนิการเผยแพรประกาศจัดซ้ือจัดจางผานทางศูนยขอมูลขาวสารทางวทิย ุหนงัสอืพมิพ ปด

ประกาศประชาสัมพันธ ศาลาประชาคมตามหมูบานและทางอนิเตอรเนตwww.lumlamchee.go.th 

2.3 การเก็บสถติิและสรุปผลการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารใหผูบรหิารทราบอยางสม่ําเสมอ  

การดําเนนิการเก็บสถิตแิละสรุปผลการใชบรกิารศูนยขอมูลขาวสาร 

ผลการดําเนินการ 

เทศบาลตําบลลุมลําชีไดดําเนนิการการเก็บสถิติและสรุปผลการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร เปนประจํา

ตอเนื่องทุกไตรมาส 

 2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การดําเนนิการจําทาํแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุมภายใน 

ผลการดําเนินการ 

1.กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

อยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายในเกาสบิวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณหรอืปปฏทินิ  

 2.การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกรมีการแตงตั้งคณะกรรมการและ

คณะทํางานบรหิารความเสี่ยงซึ่งไดมีการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการและคณะทํางานโดยแบงอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะหความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นภายในองคกร 

3.ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2557 ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6ทัง้ 

ในสวนงานยอย และในสวนองคกร และไดรายงานผลการดําเนินการ จัดสงรายงานใหสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินจังหวัดชัยภูม ิและอําเภอบานเขวาเรยีบรอยแลว ภายใน 30 ตุลาคม 2560 

ยุทธศาสตรที่ 3  เสรมิสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3.1 ระบบรับเรื่องราวรองทุกขอเิล็กทรอนกิส 

การดําเนนิการ 

รับรองเรยีนรองทุกข/ไดรับความเดอืดรอนและไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบตังิานของ 

ขาราชการและพนักงานของรฐัผานเว็บไซต 
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ผลการดําเนินการ 

ไดดําเนนิการตรวจสอบเรื่องรองทุกข รองเรยีนผานทางเวปไซดwww.lumlamchee.go.th 

 และทางเฟสบุคอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

3.2ประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจรติการสราง

มาตรฐานความโปรงใสเชนกฎหมาย/ระเบยีบขอบังคับ/วธิกีารปฏบิัตขิอมูลขาวสารใหเจาหนาทีท่องถิ่น 

การดําเนนิการประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ผลการดําเนนิการประชาสัมพันธผานทางเวปไซด 

3.3การสํารวจความคดิเห็นของประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดเสยีเก่ียวกับการปองกันการ

ทุจรติและประพฤติมชิอบของเทศบาลตําบลลุมลําชี 

การดําเนนิการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูรับบรกิาร/ผูมสีวนไดเสยี 

ผลการดําเนนิการ 

ไดจางสถาบันการศึกษาสํารวจความคิดเห็น ความพงึพอใจของประชาชน ผลการสํารวจความพงึ

พอใจอยูในระดับดี 

ยุทธศาสตรที่4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริภาครัฐ 

4.1 จัดทํามาตรฐานการปฏบิัติงาน ดานแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

การดําเนนิการ 

จัดทํามาตรฐานการปฏบัิตงิานดานแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการดําเนนิการ 

สํานักปลัดไดจัดทํา  

           1) นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมจรยิธรรม 

  2) กําหนดมาตรการการปองกันและตอตานการทุจรติประพฤตมิิชอบ 

  3) จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณขาราชการ 

4.2 จัดทํารายงานผลความสําเร็จของแผนปฏบิัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

คอรรปัชั่นกับมาตรฐานความโปรงใส 

การดําเนนิการ 

จัดทํารายงานผลแผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ผลการดําเนนิการ 

มกีารจัดทํารายงานผลแผนปฏบิัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

4.3 การสงขาราชการและเจาหนาที่เขารวมการประชุม อบรมสัมมานาที่เก่ียวของกับ 
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การดําเนนิการสงขาราชการและเจาหนาท่ีเขารวมการประชุม 

 4.3.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจรติ 

4.3.2 ดานทรัพยากรบุคคล 

4.3.3 ดานการเงนิ 

4.3.4 ดานการตรวจสอบภายใน 

ผลการดําเนนิการ 

มีการจัดสงขาราชการเขาอบรมในหลักสูตรตางๆที่เกี่ยวของกับตําแหนงทุกดาน ยกเวนดานการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไมมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน แตดําเนินการจัดสงอบรมในดานการควบคุม

ภายใน 

1) ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจรติจํานวน 1 ครัง้ 

2) ดานทรัพยากรบุคคล   จํานวน 3 ครัง้ 

3) ดานการเงนิ    จํานวน 5 ครัง้ 

4) ดานการควบคุมภายใน        จํานวน 1 ครัง้ 

4.4 จัดทําหลักเกณฑวธิกีารรับฟงขอรองเรยีน/รองทุกข 

การดําเนนิการ 

จัดทําหลักเกณฑวธิีการรับฟงขอรองเรยีน/รองทุกข 

ผลการดําเนนิการ 

มกีารจัดทําหลักเกณฑวธิกีารรับฟงขอรองเรยีน/รองทุกข พรอมคูมือประชาชนแจกแกประชาชน

เรยีบรอยแลว 

4.5 การจัดระบบรับฟงขอรองเรยีนการแจงเบาะแสการทุจริตการจัดชองทางรองเรยีน/แจงเบาะแส/

ความคิดเห็น 

- ตูรับขอรองเรยีน 

- จัดสงขอรองเรยีนทางไปรษณีย 

- ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลลุมลาํชีเว็บไซต www.lumlamchee.go.th 

- โทร 044 056585 

การดําเนนิการ 

จัดทําระบบรับฟงขอรองเรยีน/รองทุกขแจงเบาแสการทุจรติ 
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ผลการดําเนนิการ 

มีการจัดทําจัดทําระบบรับฟงขอรองเรียน/รองทุกขแจงเบาแสการทุจริต เผยแพรประชาสัมพันธ

ทางเวปไซด และแผนพับ 

2.ปจจัยสนับสนุน 
 

 ในการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏบิัตกิารฯ มปีจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ

ดําเนนิการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

1) การที่มรีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝายสภาเทศบาล  เปนการ 

สรางระบบการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบไดในระดับหนึ่ง 

  2) เทศบาลตําบลลุมลําช ีมกีารสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส โดย 

มกีารจัดตัง้ศูนยประสานราชการใสสะอาด และศูนยขอมูลขาวสาร 

  3)มีการเผยแพรขอมูลขาวสารและการรบัเรื่องรองเรยีนทาง Web site และ facebook 

3.ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 เทศบาลตําบลลุมลําชี เปนหนวยงานขนาดกลางการตรวจสอบปญหาการทุจริตโดยฝายสภา

เทศบาลอาจไดผลในบางโครงการ แตเนื่องจากฝายสภาฯมีขอจํากัดเรื่องความรูความสามารถเนื่องจาก

สมาชิกสภายังมีความรูไมหลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะดาน ทําใหอาจมีการตรวจสอบที่ไม

ครอบคลุมทุกดาน 

 การที่ไมมเีจาหนาที่ตรวจสอบภายใน รับผดิชอบงานโดยตรงทําใหกระบวนการตรวจสอบภายในมี

การตรวจสอบไมสม่ําเสมอ แมวาจะมกีารกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการตรวจสอบภายในแตเปนการกําหนด

ในเชงิสัญลักษณมากกวาที่จะมกีารดําเนนิการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอง

รบัผดิชอบงานหลักของตนเองกอน อาจทําใหไมมเีวลาดําเนนิการตามแผนการตรวจสอบ 

4.ขอเสนอแนะ 

 1)พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จรยิธรรม ไมกระทําการทุจรติประพฤติมิ

ชอบ ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 2) พัฒนาระบบประเมนิผลการเสรมิสรางธรรมาภบิาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมนิมาใช

ประกอบการพจิารณาความดีความชอบ 

 3) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอํานาจการตัดสินใจ โดยใหประชาชนมี

สวนรวมในการตรวจสอบในทุกขัน้ตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล 
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 4) ใหมหีนวยตรวจสอบภายใน โดยมตีําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ลงชื่อ                                                   
         (นายประยงคศกัดิ์  สิมมะระ) 

        หัวหนาฝายอํานวยการ 
ความเห็นหัวหนาสํานักปลัด 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
        ลงชื่อ     
        (นางสกุลชภัสร   คงสกุล) 
             หัวหนาสํานักปลัด 
ความเห็นรองปลัดเทศบาล 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
        ลงชื่อ      
         (นายวีรพล  กุลชัยภูมิ) 
           รองปลัดเทศบาล 
ความเห็นปลัดเทศบาล 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

          ลงชื่อ วาที่ร.ต.   
                                                                           (ชาติชาย  ใครกระโทก) 

                                                                            ปลัดเทศบาล 
ความเห็นนายกเทศมนตรี 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
. 
 

      ลงชื่อ     
      (นายอุดร  มาสิงห) 

        นายกเทศมนตรีตําบลลุมลาํชี 


