รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตาบลตลาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตาบลตลาด
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตาบลตลาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
............................................
ตามที่ เทศบาลตาบลตลาดได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตาบลตลาด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานในการวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น
โดยเทศบาลต าบลตลาดได้ ม อบหมายให้ ส่ ว นราชการภายในรั บ ไปด าเนิ น การ บั ด นี้ การ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงาน
ผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สาหรับกรอบ
แผนดาเนินงาน ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงาน
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑. มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จั ดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน พร้อมทั้งประชาสั มพันธ์ใ ห้
บุคลากรในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ผลการดาเนินการ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้นาแนวทางตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปเป็นองค์ความรู้ในการ
ทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
๒. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เนื่อง
ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเสียงตามสายเทศบาลตาบลตลาด
ผลการดาเนินการ
เป็นการปลูกจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
และประชาชนทั่วไป
๓. โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากรเทศบาลตาบลตลาด
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จั ดทาโครงการส่ งเสริมจริยธรรมให้ บุคลากรเทศบาลตาบลตลาด ณ
สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

-๒ผลการดาเนินการ
พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการจานวน ๓๐ คน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ บุคลากรได้นาความรู้
ทางหลักศาสนามาประยุกต์ในการดาเนินชีวิตให้ห่างไกลจากปัญหาด้านยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดทาโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน โดยการให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ และการได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะอันตรายในด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลตลาด เข้าร่วมโครงการจานวน ๕๐ คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและปลูก
จิตสานึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในพื้นที่ตาบลตลาด
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๑. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของผู้บริหาร
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของ
ผู้บริหาร
ผลการดาเนินการ
เพื่อให้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
การดาเนินการ
เทศบาลต าบลตลาด ได้ ด าเนิ น การบริ ห ารงานบุ ค คลด้ ว ยความโปร่ ง ใส ทั้ ง ในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ตลอดจนการประเมินการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส
ผลการดาเนินการ
ทาให้ การปฏิบั ติงานด้านการบริห ารงานบุคคลมีรูปแบบขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคล
๓. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดกิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชน

-๓ผลการดาเนินการ
ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการและเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
๔. กิจกรรมการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลตลาด
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างส่วน
ราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ผลการดาเนินการ
เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลตลาด เพื่อให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จั ดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาลตาบลตลาด พร้อมมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินการ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตาบล
ตลาด ตลอดจนระเบี ย บข้อ กฎหมายต่ า ง ๆ ทั้ ง ที่เ ป็ น รูป แบบของเอกสาร และการค้ นคว้ า ข้อ มู ล ด้ ว ยระบบ
สารสนเทศ
๒. โครงการผลิตรายการวิทยุ “เทศบาลตาบลตลาดสัมพันธ์”
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้ผลิตรายการวิทยุ “เทศบาลตาบลตลาดสัมพันธ์” เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร บทบาทภารกิจของเทศบาลตาบลตลาด
ผลการดาเนินการ
ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลตลาดได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทาให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพื่อนา
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน

-๔๓. มาตรการการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตาบลตลาด
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ สานักงานเทศบาลตาบลตลาด
พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน
ผลการดาเนินการ
สามารถแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ตลอดจนได้
รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของราษฎรในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารราชการต่อไป
๔. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลตลาด
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลตลาด เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด
ผลการดาเนินการ
เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลตลาดและแผนพัฒนาสี่ปี ให้สอดคล้อง
กับ ประเด็น หลั กการพั ฒ นาที่ป ระชาคมเทศบาลและคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลกาหนดด้ว ยความถูกต้อ ง
โปร่งใส และสุจริต
๕. โครงการสนับสนุนจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดทาโครงการสนับสนุนจัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลตลาด ทั้ง ๙ หมู่บ้าน เพื่อสรุป
ปัญหาความต้องการของประชาชนและจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ผลการดาเนินการ
ทราบถึงปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของหมู่บ้าน เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมทุกปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด

-๕ผลการดาเนินการ
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการจัดทาแผนพัฒนา
และการดาเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลตลาด
มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. มาตรการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้จัดทารายงานเพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครบทุกส่วน
ราชการ
ผลการดาเนินการ
บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
การลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ทางเว็บไซต์ของเทศบาล และผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อาเภอเมืองนครราชสีมา
ผลการดาเนินการ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณเพื่อบริหารราชการ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของทางราชการ
๓. มาตรการเฝ้าระวังการทุจริตโดยภาคประชาชน
การดาเนินการ
เทศบาลตาบลตลาด สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของเทศบาล ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ผลการดาเนินการ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมการบริหารราชการในด้านต่าง ๆ

-๖๒. ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีปัจจัยในการสนับสนุนและ
ผลักดันในการดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ ดังนี้
๑. การมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๒. เทศบาลตาบลตลาดมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลตลาด
๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
และผ่านทางสื่อออนไลน์
๓. ปัญหา/อุปสรรค ในการดาเนินงาน
การไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรง ทาให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่าเสมอ แม้ว่าจะมีการกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกาหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดาเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานใน
ส่วนความรับผิดชอบของตน อาจทาให้ไม่มีเวลาดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้เกิ ดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติราชการ
๔. ข้อเสนอแนะ
๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ
๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการประเมินมา
ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล
๔. ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

