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ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของเทศบาลต าบลบุสูง 

 
๑. บทน า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง ได้จัดท าตัวชี้วัดมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการของเทศบาลวิเคราะห์หาสาเหตุที่อาจท าให้เกิดการทุจริตใน
หน่วยงานของรัฐ และหาแนวทางวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ด า เนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – ๒๕64) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์     

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและการพัฒนา
เครือข่ายในประเทศ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

๒. การด าเนินการ 
           เทศบาลต าบลบุสูงได้มีการทบทวนและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของเทศบาล และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงแผนงาน 
/กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะด าเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เทศบาลว่ามีความสอดคล้อง
และเหมาะสมในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดจัดท าแผนงาน/โครงการและกิจกรรม ที่จะจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป  
          เทศบาลต าบลบุสูงได้แจ้งให้ส่วนราชการประจ าเทศบาลทุกส านัก/กอง พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 โดยน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส่วนราชการ จัดส่งให้ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือพิจารณาน าเสนอให้นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของเทศบาลต าบลบุสูง ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่โดยผ่านผู้น าชุมชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งแจ้งให้แต่ละส านัก/กอง ด าเนินกิจกรรม และโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ส านักปลัดเทศบาล ในฐานะเจ้าภาพรับผิดชอบการด าเนินการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการประจ าเทศบาล ที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ในรอบ ๑๒ 
เดือน ส่งให้ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือรวบรวมรายงาน 
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๓. สรุปผลการด าเนินการ 
ทุกส านัก/กองของส่วนราชการประจ าส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง ได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปในภาพรวม    
ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  มาตรการที่ ๑ 1) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมสนับสนนุการ
เรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 
 2) ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน กิจกรรมการจัดท าประมวล
จริยธรรมฝ่ายการเมืองและฝา่ยข้าราชการ จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท าประมวลจริยธรรมฯ เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานจา้ง ทุกคนในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ และ) 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาดา้นคณุธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 3) ใช้การศึกษาและศาสนาเปน็เครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับ เปลี่ยนฐานความคิด โครงการเข้าค่ายธรรมะ
เยาวชน และโครงการส่งเสริมสภาวัฒนธรรมเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
ได้ด าเนินการ ดังนี้          
 มาตรการที่ ๒ 1) ประสานการท างานและการบริหารระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการส่งบุคลากร
ของเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรม/สมัมนา/ประชุมกบัหน่วยงานตา่ง เช่น ปปท. ปปช. สตง. เพื่อรับ ทราบระเบียบ ข้อกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
 2) สร้างความเข้มแข็งบูรณาการความร่วม มือระหว่างภาคีหนว่ยงาน ภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคประชาสังคม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธปิไตย แกป่ระชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการที่ 3 ๑) สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับเครือข่ายภาคประชาชน โครงการประชุมประชาคมเมือง และโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบนัส าคัญของชาติ เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคญัของสถาบันแห่งชาติและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้น         
 ๒) สร้างเสริมระบบรับเร่ืองร้องเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเร่ืองการทุจริตฯ ผ่าน 
website ของเทศบาล /ผา่นศนูย์ด ารงธรรมเทศบาล/กล่องรับฟงัความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ให้ประขาชนได้รับทราบ
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน website ของเทศบาล /ผา่นทางศนูย์ด ารงธรรมฯ/กล่องรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
 มาตรการที่ 4 ๑)พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯตลอดจนข้าราชการ/ ลูกจ้าง /และพนักงานจ้างในสังกัด สามารถยก ระดับความรู้ด้าน
กฎหมายและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตเพิ่มขึ้น 

สรุปผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลต าบลบุสูง  =   71.5  8tcoo 
ระดับผลการประเมิน   =   C   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   
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๔. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เทศบาลต าบลบุสูง แล้วมีข้อสังเกตในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
๑) ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรมที่ส่วนราชการในเทศบาลต าบลบุสูงด าเนินการจะเป็นกิจกรรมที่มี

ลักษณะที่คล้ายกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
  ๒) การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ของส่วนราชการยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิงปริมาณ ยังไม่
วัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความเข้าใจเรื่องของการจัดท าแผน  

๓) การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงาน ท าให้กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างท า 

๕. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อดีของแผนปฏิบัติการฯ 
๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความ

ตระหนักในการท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
๒) ก่อให้เกิดการปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชน 
๓) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบใน

การท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
๔) เกิดการสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบการท างานของภาคราชการ การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการท างานของภาคราชการ 
๕) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท างานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการร้องเรียนเพิ่มความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาคราชการ 
๖) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลัก      

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของ

บุคลากรในหน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 
๘) เป็นการป้องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระท าผิด ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 
๙) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม 

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีหลักธรรมาภิบาล 
๕.๒ ข้อเสียของแผนปฏิบัติการฯ คือการจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง เป็นการเพ่ิมภาระจากการ

ปฏิบัติงานประจ าและบุคลากรของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจ และไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท า 
ตัวชี้วัด 
  5.3. ปัญหาอุปสรรค 

๑) บุคลากรของหน่วยงานบางคนยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ท า
ให้การท างานล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2) การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็นเรื่องที่ยาก ขาด
งบประมาณในการสนับสนุน 
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3) การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อย ไม่

ต่อเนื่อง 
4) ขาดก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนดท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไป

ตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
5) ขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
6) มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานบ่อยท าให้การด าเนินงานขาดความ

ต่อเนื่อง 
7) เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเอง โดย

เห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น 
  8. เทศบาลมีบุคลากรจ ากัด ไม่สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของศูนย์โดยเฉพาะ ในการ
ปฏิบัติงานต้องใช้การท างานในรูปคณะท างานและประสานการด าเนินการตามภารกิจประจ า ท าให้การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ฯ ไม่สามารถด าเนินการในเชิงรุกได้ 
 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

 1)  พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2)  พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3)  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) เห็นควรให้มีการจัดเป็นกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐระดับ
เทศบาลต าบลบุสูง โดยให้มีการสนับสนุนพนักงานราชการ หรือลูกจ้างตามโครงการ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
หน่วยงานระดับเทศบาล ได้มีการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) ส าหรับการสนับสนุนของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องส าคัญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานประจ าตาม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น กระทรวงและนโยบายรัฐบาล ท าให้ไม่มีเวลาในการมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง 
แผนงานที่ด าเนินการอาจไม่สมบูรณ์ สมควรที่จะได้มีการก าหนดกรอบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

- งบประมาณของส่วนราชการและบุคลากรมีจ ากัด ท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ควรที่จะได้
จัดสรรบุคลากรของหน่วยงานให้ครบตามจ านวน  

6. ข้อพิจารณา 
เทศบาลต าบลบุสูง ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ของเทศบาล ส านัก/กองหรือส่วนราชการต่าง 
ๆ สามารถด าเนินการให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน ส านักงานปลัดเทศบาล ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะได้น าเสนอประเด็น 

 
 



 
 
ดังกล่าวให้ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 เพ่ือแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส านัก/กอง หรือทุกส่วน
ราชการของเทศบาลต าบลบุสูง รับทราบ ถือปฏิบัติและด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

(ลงชื่อ) 
(นายทองสุข  สัมฤทธิ์) 

                                                                                     นิติกรช านาญการ           
 -  ..................................    
(ลงชื่อ)                                                                             
          (นางสาวสาธิตา  เพ็งแจ่ม)       
          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
 
-  ..................................             
(ลงชื่อ)                  -  ..................................                  
  (นางสาวจรินยา  แสวงผล)          (ลงชื่อ) 
             ปลัดเทศบาลต าบลบุสูง                                       (นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช) 
                                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลบุสูง 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ของเทศบาลต าบลบุสูง 
 

ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริตเน้น
การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาค
ส่วนในการรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ 

๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาล  

ประชาชน
สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  

-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ในชุมชนตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดอบรมโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และศึกษาดูงาน 
และจัดงบประมาณอุดหนุนการเลี้ยงไก่ 

ร้อยละ 90 

 ๑.๒ ส่งเสริมการใช้และก าหนด   
บทลงโทษในประมวลจริยธรรม
แก่ทุกภาคส่วน 

จัดประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการ
จัดท าประมวล
จริยธรรมฯ เพื่อให้
คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดปฏบิัติตาม
ประมวลจริยธรรมฯ 

กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏบิัติ
ตามประมวล
จริยธรรมฝ่าย
การเมืองและ
ข้าราชการ  

๑. ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง จัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้และก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมให้แก่
บุคลากรในสังกัด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

 1.3 ใช้การศึกษาและศาสนา
เป็นเครื่องมือการปลูก-ปลุก-
ปรับ เปลี่ยนฐานความคิด 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง  ที่เข้าอบรม
ฯ สามารถลด
การทุจริตฯ ใน
หน่วยงาน  

จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม จ านวน 5 คร้ัง ร้อยละ 100 

  โครงการเข้าค่าย
ธรรมะเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

เยาวชนในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ จ านวน 2 คร้ัง 
 

ร้อยละ 80 

  โครงการส่งเสริมสภา
วัฒนธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง  ที่เข้าอบรม
ฯ สามารถลด
การทุจริตฯ ใน
หน่วยงาน 

เข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด 
อ าเภอ และเทศบาล 
 

ร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

-7- 
 

ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

2  บูรณาการท างานของ
หน่วยงานในการต่อต้านการ
ทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
ในประเทศ 

2.1 ประสานการท างานและ
การบริหารระหว่างองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล/
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ทุกคน
ในสังกัดเทศบาล 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา
เทศบาล/
ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง เข้ารับการ
อบรมฯ และมี
ความรู้มากขึ้น  

กิจกรรมการส่งบุคลากรของเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริม 
ศาลยุติธรรม อัยการ ปปท. ปปช. สตง. เพื่อรับทราบ
ระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวทางปฏบิัติ ที่ถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 2.2 สร้างความเข้มแข็งบูรณา
การความร่วมมือระหว่างภาคี
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาค เอกชน 
และภาคประชาสังคม 

ประชาชนในชุมชน
พื้นที่เทศบาล 

ประชาชนที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เพิม่ขึ้นอันเป็นการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาค
ประชาสังคมใน
การต่อต้านการ
ทุจริต  

กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย
การจัดซื้อ-จ้าง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัตงิานของ
เจ้าหน้าที ่
 

ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

๓.  พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1 สร้างเสริมระบบแจ้ง
เบาะแสและคุ้มครองพยาน 
การเสริมสร้างศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาทุจริตให้กับเครือข่าย
ภาคประชาชน 

จัดประชุม
ประชาคม/เทศบาล
เคลื่อนที่ในชุมชน  

ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
และเสนอ
แนวทางในการ
ต่อต้านการ
ทุจริต อันเป็น
ช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต  

จัดประชุมประชาคม/เทศบาลเคลื่อนที่ในชุมชน 

เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และเสนอแนวทางในการต่อต้านการทุจริต อันเป็น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ในทุกชุมชน/
หมู่บ้าน 

ร้อยละ 80 

 3.2 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

จัดกิจกรรมปกป้อง
และเชิดชูสถาบัน
ส าคัญของชาติ  

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
สถาบันแห่งชาติ
และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ต่อต้านทุจริต
เพ่ิมข้ึน  

กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันส าคัญของชาติ คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง และประชาชน จ านวน 4 ครั้ง 

ร้อยละ ๘๐ 
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ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนร่วมต่อต้านการทุจริต 
 

ประชาสัมพนัธ์ให้
ประขาชนได้
รับทราบช่องทางใน
การแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตผ่าน website 
ของเทศบาล /ผา่น
ทางศูนยด์ ารงธรรม
ฯ/กล่องรับฟังความ
คิดเห็น 

จ านวนศูนย์
ข้อมูล 
ข่าวสารที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร/ช่อง
ทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น
และแจ้ง
เบาะแสไม่น้อย 
กว่า 5 ช่องทาง 

จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตฯ ผ่าน 
website ของเทศบาล /ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาล/ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 
-กล่องรับฟังความคิดเห็นในเทศบาล ในทุกหมู่บ้าน 
 

ร้อยละ 100 

๔. เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

4.1 พัฒนาระบบการจัดการ
องค์ความรู ้
 

จัดฝึกอบรมให้ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตลอดจนข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างในสงักัดทุกคน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนัก –
งานจา้งสามารถ
ยก ระดับความรู้
ด้านกฎหมาย
และมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านทุจริต
เพิ่มข้ึน  

จัดท าโครงการฝึกอบรม ส่งเข้ารับการอบรมของสถาบัน 
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายต่างๆ ให้แก่ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ
ตลอดจนข้าราชการ/ ลูกจา้ง /และพนักงานจา้งในสังกัด 

ร้อยละ 10๐ 
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ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

๒. บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๒.๑ การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตผ่านทาง 
เว็บบอร์ด 

จ านวนศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารผ่านทาง
เว็บบอร์ด 

ส่วนราชการ 
ประจ า 
เทศบาลต าบลบุ
สูง ๓๕ 
หน่วยงาน 

ส่วนราชการประจ าเทศบาลต าบลบุสูงจ านวน ๓๕ 
หน่วย มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีการจัด
อบรมความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชน 
ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
websiteของหน่วยงาน และช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒.๒ โครงการขยายช่อง 
ทางการรับฟังความคิดเห็น 
และแจ้งเบาะแสการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มีช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นและ 
แจ้งเบาะแสไม่น้อย 
กว่า ๒ ช่องทาง 

๗  โครงการ ส่วนราชการในเทศบาลต าบลบุสูงได้ประสานความ
ร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบ 
เสริมสร้างการเรียนรู้กับภาคประชาชนให้ทราบถึง
ปัญหาการทุจริต สร้างช่องทางและประชาสัมพันธ์
ช่องทางการแจ้งเบาะแสให้ทุกภาคส่วนทราบ โดยจัด
ช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต จ านวน ๗ ช่องทางดังนี้ 
๑. กล่องรับแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ณ ศาลากลางเทศบาลต าบลบุสูง 
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ยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ร้อยละของ 
ความส าเร็จ 
เทียบกับ 
เป้าหมาย 

๑. เสริมสร้างจิตส านึก
ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐ
บริหารงานในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๑ โครงการส่งเสริมปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับ
ข้าราชการ / ลูกจ้าง 

จ านวนหน่วยงาน
ในเทศบาลต าบลบุ
สูงที่ได้จัดกิจกรรม
ให้ความรู้ได้ตาม
เป้าหมาย 

ส่วนราชการ 
ประจ า 
เทศบาลต าบลบุ
สูง ๓๕ 
หน่วยงาน 

1.ส่วนราชการประจ าเทศบาลต าบลบุสูงจ านวน ๓๕ 
หน่วย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัด 
2.ส่วนราชการประจ าเทศบาลต าบลบุสูงจ านวน ๓๕ 
หน่วย จัดกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

จ านวนโครงการที่ 
ปฏิบัติตาเป้าหมาย 

๗ กิจกรรม/ 
โครงการ 

๑. ส านักงานเทศบาลต าบลบุสูง จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรในสังกัด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

    ๒. สนง.สถิตเิทศบาลต าบลบุสูง จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจตามปลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

    ๓. สนง.วฒันธรรมเทศบาลต าบลบุสูง จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีจิตส านึกและ
ตระหนักรู้การด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 


