
แบบรายงานผลการด าเนินการแผนเสริมสรา้งมาตรฐาน วนิัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  

เทศบาลต าบลไหล่หนิ  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
(1) อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
(2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
(3) มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 
 
(4) มาตรการให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
(1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองค์กร(ตามนโยบายล าปางสุจริต) 
 
(๒) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(3) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 
(4) มาตรการให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนต้อง
ติดป้ายชื่อและต าแหน่งขณะปฏิบัติราชการ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(2) มาตรการ “จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
(3) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interrest” 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่
ประชาชน 
 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
(1) โครงการคัดแยกขยะ หมู่ที่ 1 – 6 
 
(2) โครงการปลูกป่าและสร้างฝายแม้วเทิดพระเกียรติฯ 
 
(3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและท าแนวหลักเขตป่าชุมชน 
 
(4) การจัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
 
(5) โครงการปรับปรุงแหล่งน  า การก าจัดผักตบชวา 
 
(6) เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล 
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(7) ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนตามแนวพระราชด าริ 
 
(8) ส่งเสริมคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในต าบลไหล่หิน 
 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
(2) ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
(1) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
 
(2) กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
(3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
(1) เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน 
 
(2) กิจกรรมการจัดท าสมุดบันทึกความดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลไหล่หิน 
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1) วันเด็กแห่งชาติ 
 
(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 
(3) โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
 
(4) โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

 
  
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2) กิจกรรมประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง 

   

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
(2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั น
เงินเดือน” 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร 

(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
(4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื อ–จัดจ้าง 
 
2.2.3.สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
(2) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพบริการประชาชน” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที ่       ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมือง 
ทีด่ี 

2.3.1 จัดท าแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ด าเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมการลดขั นตอนการปฏิบัติงาน 
 
(2) โครงการลดขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือด าเนิน 
การอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั นตอนการปฏิบัติราชการ 

   



มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน 
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(2) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
(3) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
(4) มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนนิกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
(1) กิจกรรมพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น 
 
(2) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
(3) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
(2) กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
(3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลต าบล
ไหล่หิน 
2.4.3. ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

2.5.1.ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม 
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การทุจริต 
 

จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
(2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน”  
 
2.5.2. มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อ าเภอ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
(2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 
 
2.5.3. ด าเนินการให้มีเจ้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “แต่งตั งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   
 
(2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
ไหล่หินว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
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3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
(1) จัดท าค่าบริการพื นที่เว็ปไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมข่ือโมเม
นเนมรายปี เว็ปไซต์ ของ เทศบาลไหล่หิน 
 
(2) มาตรการ “การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
ไหล่หินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น” 
 
(3) โครงการให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป เรื่อง 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
  
3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริการงบประมาณ การเงิน   การจัดหาพัสดุ การค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครอง    ส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
(1) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3. มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน                             
(1) โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
องค์กร 
(2) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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ของเทศบาลต าบลไหล่หิน” 
(3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
(4) กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองช่าง 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 
(2) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
3.2.2.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุก
ได้โดยสะดวก 
(1) มาตรการก าหนดขั นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3.2.3. มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ 
(2) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  
 
 
 
  

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1.ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
(1) มาตรการแต่งตั งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
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(2) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าปี 
(3) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2. ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการแต่งตั งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3.ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ไหล่หิน 
(2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1.มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้
ผู้ก ากับดูแล 
(1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
(2) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2.มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
(2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลไหล่หิน 
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 4.2 การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั ง การโอน ย้าย 
 
4.2.2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
(2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนรับทราบ 
 
4.2.3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
(1) โครงการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างให้มี
ความรู้ความสามารถในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทั งในจังหวัด
และต่างจังหวัด 
 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
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การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาลต าบล 
(2) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1.ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
(1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 
(2) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 
 
4.4.2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล     

ไหล่หนิ มีความโปร่งใส และมีประสทิธิภาพมากขึน้  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพ

มากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้

ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพ

ลักษณะของเทศบาลต าบลไหล่หิน ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  

ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลไหล่หิน ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จรยิธรรมและการป้องกันการทุจริต  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนนิงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง  

2. พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมอืการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม

ตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนนิการตามแผนฯ  

  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าที่หรอืผูร้ับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรูใ้นการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนใหเ้ป็น

รูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใชส้ าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ  

  ข้อเสนอแนะ  

1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เห็นควรด าเนินการดังนี้ 

- พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและการ

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่านี้ 

- จัดให้มกีารประชุมช้ีแจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรอืหา 

ผูเ้ชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรูเ้พื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวา

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสว่นราชการ ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลดีตอ่เทศบาลต าบลไหล่หิน  

 

  ลงช่ือ  

                                                      (นายธรรมรักษ์  เชียงพรหม) 

                                          วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 

หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย จรยิธรรม และ

ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชน่ ส าเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ 


