แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น
เทศบาลตําบลหนองปลอง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ประจําปงบประมาณ 2562
มิติ
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562
1.การสรางสังคมที่ไมทน (1) มาตรการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต
 ดําเนินการโดยยึดตามประกาศฯ ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ตอการทุจริต
2561
1.1 การสรางจิตสํานึก
(2) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร ดํ า เนิ น โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมือง ฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประ
จําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

สมาชิกสภา และพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

(3) กิจกรรมการสรางความตระหนักการปฏิบัติ ดําเนินการโดยการพูดคุยเนนย้ําในการ
หนาที่บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต (ประชุม ประชุมของเทศบาลฯ
ประจําเดือน)
(4) โครงการบุ ค ลากรแบบอย า ง คุ ณ ธรรม ดําเนินการโดยจัดทําประกาศยกยอง
จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต(ประเมิน ประกาศ ภายในองคกร
ยกยอง)

1.2 การสรางจิตสํานึกและ (5) โครงการเสริมสรางความรูด านการปองกัน
ความตระหนักแกประชาชน ตอตานการทุจริตแกประชาชน (จัดทําเอกสาร
การตอตานการทุจริตเผยแพร)
ทุกภาคสวนในทองถิ่น
(6) กิจกรรมสงเสริมความรวมมือดานการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ทุกภาคสวน)
(7) โครงการสรางเครือขายเฝาระวังการทุจริต
ภาคประชาชน (สมัครสมาชิกรวมเฝาระวัง)
(8) โครงการรณรงคตอตานการทุจริต
1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน

จริ ย ธรรม บุ ค ลากร ของเทศบาลฯ ให แ ก
คณะผูบริหาร พนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง มีผูเขารวมโครงการ 55 คน

(9) โครงการประกวดคําขวัญการตอตานการ
ทุจริต (คนทั่วไป)
(10) โครงการใหความรูและสรางจิตสํานึกแก
นักเรียน “โตไปไมโกง”

ดํ า เนิ น การโดยจั ด ทํ า เอกสารแผ น พั บ
เผยแพรและแจกจายประชาชน
 ไมไดดําเนินการ
 ไม ไ ด ดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รสมาชิ ก
เพิ่มเติมในปปจจุบัน

ดํ า เนิ น การโดยจั ด ทํ า ป า ย เอกสาร
ประชาสัมพันธ
 ไมไดดําเนินการ

ดําเนินการโดยจัดทําแผนปายรณรงคใน
โรงเรียน และการแขงขันประกวด
เรียงความ”โตไปไมโกง”

(11) โครงการจัดทํา ผลิตสื่อสรางสรรค สําหรับ  ไมไดดําเนินการ
เด็กและเยาวชนประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกการ
ไมทุจริต

มิติ
2. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562

(1) มาตรการประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต  ดําเนินการโดยพูดคุยใหนโยบายของ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูบริหารและการยึดตามประกาศฯ ป 2561

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
2.2 มาตรการสรางความ (2) มาตรการ “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
(3) มาตรการ “การจัดทําแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
(4) มาตรการการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
(5) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

 ดําเนินการโดยเจาหนาที่ทุกฝายที่

เกี่ยวของและโดยการกํากับของ
ผูบังคับบัญชา

 ดําเนินการโดยเจาหนาที่งานพัสดุ
 ดําเนินการโดยเจาหนาที่ทุกฝายที่

เกี่ยวของ

 ดําเนินการโดยจัดจาง มรภ.นครสวรรค

ดําเนินการ และโดยหนวยงานภายในของ
เทศบาล

(6) โครงการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน”
(7) มาตรการการยึดระเบียบ กฎหมาย ในการ
ปฏิบัติราชการ

 ดําเนินการโดยเจาหนาที่ทุกฝายโดย
การกํากับดูแลจากผูบังคับบัญชา
 ดําเนินการโดยเจาหนาที่ทุกฝายโดย
การกํากับดูแลจากผูบังคับบัญชา
(8) มาตรการจัดทําแผนผังขั้นตอนและระยะเวลา  ดําเนินการโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
กระบวนงานบริการ
งานทุกฝายโดยการประชุมหารือและ
จัดทําประกาศฯ
(9) มาตรการการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
(10) มาตรการการมีสวนรวมของบุคคลภายนอก
รวมตรวจสอบการบริหารราชการ
(11) มาตรการการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการและเผยแพรรายงานประชาชน
(12) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจาง
(13) มาตรการการออกใบอนุญาต อนุมัติ และ
ใบรับรอง
2.3 มาตรการการใชดุลย (14) มาตรการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิ นิ จ และใช อํ า นาจหน า ที่ ใ ห ปฏิบัติราชการ

 ไมไดดําเนินการโดยเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
 ดําเนินการโดยแตงตั้งบุคคลภายนอก

เขารวมเปนกรรมการคณะตางๆ

 ไมไดดําเนินการโดยเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
 ดําเนินการโดยเจาหนาที่พัสดุ

 ดําเนินการโดยผูบริหารและเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ
 ดําเนินการโดยคณะกรรมการฯและ
สํานัก/กองนําไปจัดทําดําเนินงาน

มิติ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562

(15) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต  ดําเนินการโดยผูร ับมอบอํานาจตาม
คําสัง่ เดิมของผูบริหาร
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
(16) โครงการพอ แมดีเดน
 ดําเนินการโดยกองการศึกษาตาม
โครงการจัดงานวันแม
(17) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณ
ุ แกสตรี  ไมไดดําเนินการ
ดีเดน
(18) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณ
ุ แก
 ไมไดดําเนินการ
คณะกรรมการชุมชน
(19) กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล  ไมไดดําเนินการ
หนวยงานองคกรดีเดนผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(20) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
 ไมไดดําเนินการ
สาธารณะ
(21) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัตติ าม  ไมไดดําเนินการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตรการจัดการ ใน (22) มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวย
 ดําเนินการโดยผูร ับตรวจซึ่งรับผิดชอบ
งาน
กรณีไดทราบหรือรับแจงหรือ ตรวจสอบภายในที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
ตรวจสอบพบการทุจริต
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
(23) มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวยงาน
 ดําเนินการโดยผูร ับตรวจซึ่งรับผิดชอบ
งาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ
(24) มาตรการ ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
 ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมมเี รื่อง
รองเรียน
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ
 ดําเนินการ
3. การสงเสริมบทบาท (1) กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ
และการมีสวนรวมของ เทศบาลใหมีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช
บริการ
ภาคประชาชน
(2) โครงการจัดปรับปรุงชองทางเผยแพรขอมูล  ดําเนินการ
3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขาวสาร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
 ดําเนินการโดยจัดทําเอกสารแผนพับ
เปนการอํานวยความสะดวก (3) โครงการใหความรู ตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ประชาสัมพันธแจกจายประชาชน
ขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540 แก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการ ประชาชน
(4) กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารสําคัญและ
 ดําเนินการผานทางเวบไซตและเฟสบุค
ตามอํานาจหนาที่ขององค
ควรรู ของเทศบาล
ปกครองสวนทองถิ่นทุก
ขั้นตอน
เป น ไปตามหลั ก การบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

มิติ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

(5) โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา/แผนชุมชน
และอื่นๆ
(6) กิจกรรมประชาสัมพันธชองทางและการ
ดําเนินการรองเรียน/รองทุกข
(7) มาตรการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
(8) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ เขารวม
สนับสนุนการบริหารงานและกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(9) โครงการประชุมประชาคมหมูบ านและ
ประชาคมตําบลประจําป
(10) โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน
(11) มาตรการ แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวม
เปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด
4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือการ
บริหารราชการ ตามชองทาง
ที่สามารถ
ดําเนินการได

(12) มาตรการ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
(1) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562
 ดําเนินการประชาคมเทศบัญญัติ

ควบคุมสัตวเลีย้ ง

 ดําเนินการ
 ดําเนินการแจงผลการตรวจสอบเรื่อง

กลิ่นเหม็นมูลหมู หมู 4

 ดําเนินการโดยแตงตั้งบุคคลภายนอก

เขารวมเปนกรรมการคณะตางๆ

 ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมมกี าร
ประชาคม
 ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมมกี าร
ประชาคม
 ไมไดดําเนินการเนื่องจากยกเลิกการ
แตงตั้งตัวแทนภาคประชาชนเปนกรรมการ
ตรวจรับงานจาง
 ดําเนินการเพียงบางรายกิจกรรม
โครงการ
 ไมไดดําเนินการเนื่องจากไมมี

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

(2) กิจกรรมการจัดทํารายงานและติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

 ดําเนินการทั้งระดับหนวยงานองคกร

(3) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณใหประชาชนรับทราบ
(4) มาตรการแตงตั้งภาคประชาชน เขารวม
ตรวจสอบการบริหารงานและกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในกิจกรรมตางๆ
(5) กิจกรรมใหความรูกรรมการตรวจการจาง

 ดําเนินการโดยการปดประกาศและทาง

เว็บไซต

 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการเนื่องจากเนื่องจากไม

มีภาคประชาชนเขาเปนกรรมการตรวจ
การจาง

มิติ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562
 ดําเนินการโดยประชาสัมพันธชอง
ทางการแจงเบาะแสใหประชาชนทราบ

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

(6) มาตรการสงเสริมประชาชนแจงเบาะแสการ
บริหารงาน/การปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมิชอบของ
เจาหนาที่
(7) โครงการจัดทํา ผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อการ
ปองกันการทุจริตเผยแพรประชาชน
(8) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ
กฎหมายทองถิ่น และการปฏิบตั ิหนาที่ ผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น

(9) มาตรการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ของผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีสวน (10) มาตรการสงเสริมการเฝาระวังการคอรัปชั่น
รวมของชุมชน(Community) โดยภาคประชาชน กิจกรรมการติดปาย
และบูรณาการทุกภาคสวน
ประชาสัมพันธ กรณีพบเห็นการทุจริต
เพื่อตอตานการทุจริต
(11) มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
เฝาระวังและปองกันตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

 ดําเนินการโดยจัดทําเอกสารแผนพับ

และปายรณรงคประชาสัมพันธ
 ดําเนินการโดยจัดทําโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

 ดําเนินการโดยสงเสริมการฝกอบรมแก

ผูบริหารและสมาชิกทองถิ่น

 ดําเนินการ
 ไมไดดําเนินการในปปจจุบัน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองปลอง
มีความตื่น ตัวในการปฏิบัติงาน และมี ประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งยังสงผลตอความโปรงใส ตรวจสอบได ผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การใหบริการมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งยังสามารถเสริมสรางภาพลักษณะของ
เทศบาลฯใหเปนที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที
ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค
ปจจัยสนับสนุน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตําบลหนองปลอง ใหความสําคัญกับการสงเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น การประพฤติมิชอบ โดยใหความรวมมือสงเสริม
สนับสนุนและปฏิบัติในการดําเนินงานงานตามแผนฯ และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ปญหาอุปสรรค
1. ขาดเจาหนาที่หรือผูรับผิดชอบงานการขับเคลื่อนแผนฯ และขาดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานโดยตรงใน
แตละโครงการ/กิจกรรม ทําใหผลการดําเนินการตามแผนฯยังไมเกิดประสิทธิภาพอยางชัดเจน
2. ขาดงบประมาณทีใ่ ชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ
3. ขาราชการ/พนักงาน ลูกจาง ยังไมใหความสําคัญตอแผนฯ แตมีการยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการอันเปนปกติประจําอยางเครงครัดแลว

