
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลย่ีงอ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ลง
วันที่ 1  ตุลาคม  2562 ข้อบังคับเทศบาลตำบลยี่งอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕62 และ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลตำบลยี่งอ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐไปแล้ว นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยี่งอ  
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ เทศบาลตำบลยี่งอ จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

      

                                                                       
 

(นายรังสฤษฎ์  ราชมุกดา) 
นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ 

 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เทศบาลตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 

1. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
   1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1)ให้ความรู้และเผยแพร่ให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้และเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 ดำเนินการ ดังนี้ 
     -ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ  
   1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล                      

1)ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้มีความสุข 

 ดำเนินการ  
 ยังไมไ่ดด้ำเนินการ  

2)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างของผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่น่า
ยกย่องผ่านทางเว็บไซต์หรือประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

 ดำเนินการ  
 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 

3)คัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานท่ีมีความประพฤติดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน เช่น คัดเลือกข้าราชการดีเด่น 

 ดำเนินการ  
    -คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น 
ยังไมไ่ด้ดำเนินการ     

2.รวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   2.1ส่งเสริมสิทธิในการรับรูแ้ละเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดทำ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ดำเนินการ  
     - ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ 
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 

  2.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ดำเนินการ   3  ช่องทาง 
     1.  ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ ทต.ยี่งอ 
     2.  ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี 
     3.  ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ ทต.ยี่งอ 
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

3 .เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม แ ข็ งแ ก ร่ ง แ ก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
 

1)มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน 
ทุกเดือน 
 

 ดำเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ ทต.ยี่งอ จำนวน  
12  ครั้ง 
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

2)กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือ
ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร 

 ดำเนินการ  
 ยังไมไ่ด้ดำเนินการ 

3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 ดำเนินการ  
     ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน
ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

   
4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ 1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ  ดำเนินการ  



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2562 

ปราบปรามการทุจริต 
1) ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

ข้าราชการ 
 

     จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 
 2) เผยแพร่ /ประชาสัม พันธ์ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ วินั ย  คุณ ธรรม           

หลักธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่  
 

 ดำเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการดำเนินการทางวินัย 
 ไมไ่ดด้ำเนินการ 

 
 



 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลยี่งอ มี
ความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น 
และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้
ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณะของเทศบาลตำบลยี่งอ ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทันท่วงท ี

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลตำบลยี่งอ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผน
ฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  

  ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน 

ให้เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ข้อเสนอแนะ  
1. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 

1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การป้องกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลตำบลยี่งอ  
 

 
  ลงชื่อ…ฉัตรนียา..ทัศนลีลพร…ผู้รายงาน          
                                                   (นางฉัตรนียา  ทัศนลีลพร) 
                                            วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
 


