
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และปองกันการทุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
................................................... 

  เทศบาลตําบลกะทูน  ไดจดัทําแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการ
ทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลกะทูน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
  บัดนี้  ไดสิ้นสุดการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  แลวนั้น  เทศบาลตําบล    
กะทูน  จึงรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64   เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
      

                                                                       
 

(นายโชโต  ริยาพันธ) 
      นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลกะทูน 
ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” 

เปาหมาย  “สรางสังคมท่ีไมทนและไมเพิกเฉยตอปญหาการทุจริต และรวมตานทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ 

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสํานึกและ  ความ
ตระหนักแกบุคลากร    ทั้งขาราชการ
การเมืองและ   ฝายประจําของเทศบาล
ตําบล  กะทูน 

1.1.1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ  เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ของโควิด  19 

1.2 ประกาศใชมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

1.1.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม  ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ  เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ของโควิด  19 

 1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1.2.1 รณรงคประชาสัมพันธตอตานการ
ทุจริต 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

1.2.2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 ดําเนินการ  โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ปรับปรุงภมิทัศนและทําความสะอาดริมถนนสาย
ตางๆ   
 ไมดําเนินการ 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

เปาหมาย   
1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
2. สงเสริมใหนโยบายสาธารณะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ 

2. ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

2.1.1 ผูบริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับ
ความโปรงใส/ตรวจสอบได 
 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 จัดเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการใหประชาชนทราบ 
 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

2.3 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให
เปนที่ประจักษ 
 

2.3.1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน  ดําเนินการ  โดย  ประชาสัมพันธยกยองและเชิด
ชูเกียรติแก  นายสมศักดิ์  ริยาพันธ  ประธานสภา
เทศบาลตําบลกะทูน  ที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดี  และไดเขารับรางวัลพอตัวอยางระดับจังหวัด 
 ไมดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรที่ 3 “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 

เปาหมาย   

1. กลไกการปองกันการทุจริตมีความเทาทันตอสถานการณการทุจริต เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการทํางานเชิงรุก สามารถปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
2. มีการบูรณาการการทํางานระหวางองคกรที่เก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 
3. การทุจริตลดนอยลงหรือไมเกิดการทุจริต 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ 

3. สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 
 
 
 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารใน
ชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล
กะทูนไดทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตาม
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล  การบริหาร
งบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่ อปท.ตองเผยแพรใหประชาชนทราบ 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 

3.2.1 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม  ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

3.2.2 กําหนดใหมีชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข  ผานทางชองทาง 
-www.kathuncity.co.th / facebook  
เทศบาลตําบลกะทูน 
- สายตรงนายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 
-ทางหมายเลขโทรศัพท 075-  483075 
-รองเรียนดวยตนเอง 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

 



ยุทธศาสตรที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

เปาหมาย   

1. การปฏิบัติงานดานการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. คดีการทุจริตและการกระทําทุจริตลดนอยลง 

มาตรการ แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 

4. พัฒนาระบบ
ปองกันการทุจริต 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา
ระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

4.2 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและ
บูรณการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

4.2.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวัง
การทุจริต 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

4.2.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
 

 ดําเนินการ 
 ไมดําเนินการ 

 
 


