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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

******** 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร  ข้ า ร า ช ก า ร ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1) โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดอบรมเนื้อหา ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม และการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลท่าข้าม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เทศบาล
ต าบลท่าข้าม  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการจัดท าและทบทวนการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาต าบล ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดอบรมทบทวนการจัดท าแผนชุมชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน  ในวันที่  24 
ธันวาคม 2561  ณ เทศบาลต าบลท่าข้าม  

2)  โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ณ เทศบาล
ต าบลท่าข้าม  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

1) โครงการอบรมจริยธรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลท่าข้าม  
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรม และการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนเทศบาลต าบลท่าข้ามได้รับการพัฒนาจิตใจท้ัง
ในด้านคุณธรรมและจรยิธรรม  ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562  ณ 
เทศบาลต าบลท่าข้าม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
************ 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกนั
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลท่าข้าม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562  ณ เทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม ให้
ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม รองปลดัเทศบาลต าบลท่าข้าม
ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการ
กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ในวันท่ี 6 ตลุาคม 
2560  ณ เทศบาลต าบลท่าข้าม 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที ่       ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม ให้รอง
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม  ปฏิบัติราชการแทนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560  ณ เทศบาล
ต าบลท่าข้าม 

2.5 การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

1) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลท่าข้าม” 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการระหวา่งปลัดเทศบาลต าบล
ท่าข้าม หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกอง จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการกับนายกเทศมนตรตี าบลท่าข้าม ในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561  ณ เทศบาลต าบลท่าข้าม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
******** 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์
2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกนั
การทุจริต 

2.5 การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”      
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ                        

แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ร้องเรียน ในวันท่ี 17 ตลุาคม 2560  ณ เทศบาลต าบล
ท่าข้าม  

3) มาตรการ “ด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนร้องเรียนร้อง
ทุกข”์ 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

พิจารณาผลการร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนและแจ้ง
ผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ผู้ที่ร้องทุกข์/
ร้องเรียน ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง 
 

3. การส่งเสรมิบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

1) โครงการจัดท าสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ใน
วันท่ี 3 มกราคม 2562  ณ เทศบาลต าบลท่าข้าม  

 3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1) โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

ประชุมประชาคมต าบลในการร่วมคิดร่วมท าร่วมตดัสินใจ
ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าข้าม
ร่วมกับ หมู่บ้าน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อน า
บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง  ในวันท่ี  31  
พฤษภาคม  ๒๕๖2  เวลา  08.3๐ – ๑2.0๐ น. ณ  
เทศบาลต าบลท่าข้าม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

******** 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

3. การส่งเสรมิบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

2) กิจกรรมการด าเนินงานศูนยร์บัเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดตั้งศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าเทศบาล
ต าบลท่าข้าม ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2556  ณ เทศบาล
ต าบลท่าข้าม  

3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลท่าข้าม  

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ณ 
เทศบาลต าบลท่าข้าม 

4. การเสริมสร้างและปรบัปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1) กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 

จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2562  ณ  เทศบาลต าบลท่าข้าม 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการ
ป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะของ เทศบาลต าบลท่าข้าม ให้เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
 

ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การประพฤติมิ

ชอบ  โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง   
2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการ

ด าเนินการตามแผนฯ  
3. การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง  
4. เทศบาลต าบลท่าข้าม มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลท่าข้าม  



~ ๕ ~ 
 

   
ปัญหาอุปสรรค 
1. การจัดอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยัง มีน้อยไม่ต่อเนื่อง 
2. เครือข่ายในภาคประชาชนบางส่วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบ ของตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของ

หน่วยงานราชการเท่านัน้ 
   

ข้อเสนอแนะ  
1. ส าหรับการปรับปรุงแผนฯ เพื่อด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป เห็นควรด าเนินการดังนี ้

1. พิจารณาสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกนัการทุจริตคอรร์ัปชั่น  
2. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคณุธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจรติ ประพฤตมิิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
3. พัฒนาระบบประเมินผลการเสรมิสร้างธรรมาภบิาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
4. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสนิใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล 

 
 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)        ผู้รายงาน          (ลงช่ือ)                       ทราบ 
                                       (นายอภิชาติ เลศิเกษม)                    (นายยงยุทธ   ไชยลังการ) 
                                     รองปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม                           นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
                                      วันท่ี  16 ตุลาคม  2562                    วันท่ี  16 ตุลาคม  2562 
 
 

           
  

 
 
 
 
 
 


