




รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะที่

ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
หมาย
เหต ุงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

1 มาตรการ”จัดท าคูม่ือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

-จัดท าคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน 
-เผยแพร่คูม่ือให้
บุคลากรไดร้ับทราบ 

เดือน
สิงหาคม 

ทต.หนองหล่ม -ส านักปลัด - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรผู้ปฏฺบตัิงานมี
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

 

2 กิจกรรมให้ความรูเ้รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรทุกคน 

เผยแพรเ่รื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน    
ในการจัดประชุม
ประจ าเดือนของเเทศ
บาลต าบลหนองหลม่ 
 

เดือน
สิงหาคม 

ทต.หนองหล่ม -ส านักปลัด - บุคลากรของเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม
จ านวน 60 คน ได้รับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต 

บุคลากรทุกคนของ
เทศบาลมจีิตส านึกและ
ตระหนักถึงการต่อต้าน
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 

3 มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้าวการต่อต้านการ
ทุจริต” 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างเสริมองค์
ความรู้ ให้บุคลากรใน
สังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ ผ่านโครงการ/
กิจกรรมแลช่องทางสื่อ
ต่างๆ 

ประชุม
ประจ าเดือน
ทุกเดือน 

ทต.หนองหล่ม -ส านักปลัด - บุคลกรของเทศบาล 
60 คนไดร้ับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

บุคลากรทุกคนของ
เทศบาลมจีิตส านึกและ
ตระหนักถึงการต่อต้าน
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 

 
 
 

 
 
 



 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะที่

ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
หมายเหต ุงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

1 ประกาศเจตนาจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-จัดท าประกาศเผยแพร่
ให้แก่บุคลากรใน
เทศบาลและเผยแพร่ใน
เว็บไซตเ์ทศบาล 
-ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

เดือน
กุมภาพันธ ์

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - มีการประกาศ
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารและประกาศ
ต่อสาธารณะชน 1 
ฉบับ 

ไม่มีข้อร้องเรียนการ
ด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม 

 

2 กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

-จัดจ้างมหาวิทยาลัย
พะเยาด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในงานบริการ
ต่างๆ น าผลที่ไดม้า
ปรับปรุงการให้บริการ 

เดือน
กันยายน 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั 10,000 ผลการส ารวจความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาล 

-ประชาชนได้รบั
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  
-การให้บริการ
สาธารณะมคีวาม
โปร่งใสและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่
ประชาชน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 การจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลา
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน 

 

-จัดท าแผนภมูิขันตอน
ระยะเวลาด าเนินการ
เกียวกับการบริการ
ประชาชน 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม -ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 

- มีการลดขั้นตอนการ
บริการประชาชน 

ประชาชนไดร้บควม
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ
และความพีงพอใจใน
การบริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

 

 
 
 
 



 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะที่

ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
หมาย
เหต ุงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

4 การมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

 

ด าเนินการออกค าสั่ง
นายกเทศมนตรีมอบ
อ านาจอนุมัติอนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ ขอ
อนุญาต 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - มีการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการขอ
อนุญาต 

การบริหารราชการ
การด าเนินงานการ
ปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกแลการ
ให้บริการประชาชน/
บริการสาธารณะได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

 

ออกใบประกาศยกย่อง
เชิดชูบุคลากรในองค์กร
ที่มีความประพฤติปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การปฏิบัตริาชการ 

เมษายน (ใน
วันเทศบาล) 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - มกีารออกใบประกาศ
ยอกย่องเชิดชูบุคลกร 

ท าให้บุคลากรใน
เทศบาลมจีิตส านึกท่ี
ดีต่อการปฏิบัติ
ราชการในองค์การ
และเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อตนเองและเพื่อน
ร่วมงานได้ประพฤติ
และปฏิบตัิตาม 

 

6 ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 

ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบจาก สตง.
,คณะท างาน LPA,คณะ
ที่ปรึกษา ITA 

ตลอดทั่ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - เทศบาลได้ให้ความ
ร่วมมือในการ
ตรวจสอบ ควบคมุ 
ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

การตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะที่

ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
หมาย
เหต ุงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

1 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม” 

 

จัดช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า 4 
ช่องทาง 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - ช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ
หน่วยงานจ านวนไม่
น้อยกว่า 4 ช่องทาง 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราขการตามอ านาจ
หน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกจิ
ของเทศบาลต าบล
หนองหล่มได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน 

 

2 การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม 

 

รับแจ้งเรื่องร้องเรยีน-
ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุ
ร าคาญ จากประชาชน 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - แก้ไขเรื่องร้องเรยีน-
ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุ
เดือนร้อนร าคาญ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
หล่มอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

 

3 การให้ประชาชนมี
ส่วนรวมในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างภาคประชาชนทีเป็น
ตัวแทนจากหมู่บ้าน 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั - ตัวแทนประชาคม
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
หล่ม จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

การจัดซื้อจดัจ้างของ
เทศบาลต าบลหนอง
หล่มมคีวามโปร่งใส
และสามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยมี
ตัวแทนประชาชนมี
ส่วนร่วมป้องกันการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น 

 

 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะที่

ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
หมาย
เหต ุงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

1 การให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 

 

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
และเสนอปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
เพื่อน ามาจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาล 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม -ส านักปลัด 
-งานแผนและ
งบประมาณ 

- ประชาคมหมู่บ้านหมู่
ที่ 1 - 9 

-ประชาชนมีส่วนร่วม
เสนอปัญหาในพื้นที ่
-น าปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนมาจัด
แผนพัฒนาของ
เทศบาล 
-จัดท างบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างปรับปรุงกลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของเทศบาลต าบลหนองหล่ม 
ล าดับที ่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
รายละเอียด/ลักษณะที่

ได้ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินการ 
หมาย
เหต ุงบประมาณที่

ใช้ด าเนินงาน 
ผลผลติ ผลลัพธ์ 

1 จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

 

จัดท าบันทึกข้อตกลง
ปฏิบัติราชการในส างาน
เทศบาล 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

- ข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล
ต าบลหนองหล่ม 

เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
ข้าราชการ 

 

2 มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ ทต.
หนองหล่ม ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" 

 

-ปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของ ทต.หนอง
หล่ม  
-จัดข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่างๆเผยแพร่ให้
ประชาชนท่ังในและนอก
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

- มีข้อมูลข่าวสาร
ประเภทต่างๆ
เผยแพรต่่อประชาชน
ในพื้นที่และเข้าถึงได้
โดยสะดวก 

ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลภารกิจหลัก
ของเทศบาลต าบล
หนองหล่มได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน 

 

3 กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของ ทต. 
และการรับ เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงนิการคลัง” 

 

-น าเอกสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่
ตามช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 

ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

ทต.หนองหล่ม กองคลัง 
ส านักปลดั 
 

- เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อ-จัดจ้างไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง 

-ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้าง 
-การจัดหาพสัดุ
เป็นไปอย่างโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
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