
สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3   ของเทศบาลต าบลซ าสูง 

………………………………………. 
 

1.  บทน า 
                  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

2. การด าเนินการ 
           เทศบาลต าบลซ าสูง  ได้มีการประชุม  เพ่ือปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ    เมื่อวัน  7  

กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  ประชุมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลซ าสูง  โดยที่ประชุม  ได้มีการ
ทบทวนและวิเคราะห์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลต าบลซ าสูง  และผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลต าบลซ าสูง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยพิจารณาถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปีที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงแผน/กิจกรรม/
โครงการของหน่วยงานที่จะด าเนินการกับยุทธศาสตร์ชาติมีความสอดคล้องและเหมาะสมในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  4  ปี  (พ.ศ. 2560-2564)  เทศบาลต าบลซ าสูง  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 
             งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น  ขอ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ประจ าปีงบประมาณ  
2563  โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่1  เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล   



มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริมปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ให้กับข้าราชการ  ลูกจ้าง  ของหน่วยงาน  ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
มาตรการที่  1.2  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดให้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  ประกอบด้วยกิจกรรอบรมให้ความรู้กับ
ข้าราชการและประชาชนเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง  และการรักษาสภาพองค์กรแห่งความ
พอเพียง 
มาตรการที่  1.3  ส่งเสริมให้มีการท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา  ถือศิล  ปฏิบัติธรรม  เพ่ือสร้างการ
เรียนรู้  การด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่2  บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดย
เทศบาลต าบลซ าสูง  ได้ด าเนินการตามมาตรการดังนี้ 
มาตรการที่  2.1  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้สาธารณชนทราบ  การขยายช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยจัดให้มีช่องทางการในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต  
อาท ิ กล่องรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ เว็บไชต์ เฟสบุค ไลน์ ฯลฯ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยเทศบาล
ต าบลซ าสูง  มีการน าระบบควบคุมภายในมาใช้ในการปฏิบัติงานและมีการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.  วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ 
จากการวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  
เทศบาลต าบลซ าสูง   มีข้อสังเกตในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ดังนี้ 
4.1 ลักษณะ/รูปแบบของกิจกรรมที่เทศบาลต าบลซ าสูง  ขึ้นอยู่กับบทบาทภารกิจของเทศบาล 
4.2 การด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ  ของเทศบาลต าบลซ าสูงยังคงมุ่งเน้นการวัดผลที่เชิง

ปริมาณ  ยังไม่วัดผลเชิงคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความ
เข้าใจของการจัดท าแผน 

4.3 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  ยังขาดการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงาน  ท าให้กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเป็นลักษณะของการต่างคนต่างท า 
 

5. ข้อดี  ข้อเสีย  ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
5.1 ข้อดี 



1) การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ่นให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักใน
การท างานที่เป็นไปตามระเบียบ  ขั้นตอน  กฎหมาย  และเกิดการติดตามงานอย่างต่อเป็น
ระบบ 

2) ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของทางราชการและประชาชน 
3) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน  บุคลากรมรความละเอียด

รอบครอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ 

4) ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท างานของภาคราชการมากขึ้น ลดจ านวนการร้องเรียนเพ่ิม
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้างการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6) เป็นการเสริมสร้างให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา 

7) เป็นการป้องกันบุคลากรในหน่วยงานมิให้กระท าความผิด  ซึ่งท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ดี  
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง 

8) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง  และมีหลักธรรมาภิบาล 

5.2 ข้อเสีย   
การจัดท ากิจกรรมหรือแผนงานบางอย่าง  เป็นการเพ่ิมภาระจากการปฏิบัติงานประจ า และ
บุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความสนใจ  และไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าตัวชี้วัด 

5.3 ปัญหาอุปสรรค 
5.3.1 บุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ยังติดกับการท างานในรูปแบบเดิมๆไม่ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  ท าให้การท างานล่าช้า  และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
5.3.2 การจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความรู้และความสามารถมาบรรยายเป็นเรื่องที่หายาก 
5.3.3 การจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความต่อเนื่อง 
5.3.4 ขาดเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการช่วยในเรื่องต่างๆ 
5.3.5 ขาดวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5.3.6 ภาคประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของตนเอง  โดยเห็น

ว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเท่านั้น  
 

5.4 ข้อเสนอแนะ  
1)  ส าหรับการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  ของเทศบาลต าบลซ าสูง  ในการจัดท าแผนฯสมควรที่จะไห้มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้มากยิ่งข้ึนและชัดเจน 



- สมควรให้มีการจัดเป็นกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน  โดยให้มีการสนับสนุนพนักงาน  พนักงานจ้าง ให้มีงานท าอย่างเป็นรูปธรรม 

2) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เป็นเรื่องที่ส าคัญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางครั้งต้อง
ปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดและนโยบายรัฐบาล  ท าให้ไม่มีเวลาในการมาวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างจริงจัง  แผนงานที่ด าเนินการอาจไม่สมบูรณ์  สมควรที่จะให้มีการก าหนดกรอบ
และแนวทางท่ีชัดเจน 

3) เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการในแผนปฏิบัติการฯขาดผู้ช่วยในการด าเนินงาน  สมควรจัดเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถมาช่วยในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

5.ข้อพิจารณา 

              เทศบาลต าบลซ าสูง  ได้พิจารณาแล้วพบว่า  ในการด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของเทศบาลต าบลซ าสูง 
สามารถด าเนินการตามได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน   งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  ในถา
นะเลขานุการคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จะได้น าเสนอประเด็นดังกล่าว
ให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อไป 
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