
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

เทศบาลต าบลตลาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

เทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบลตลาด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
............................................ 

  ตามที่ เทศบาลต าบลตลาดได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลต าบลตลาด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานในการวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น 

  โดยเทศบาลต าบลตลาดได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ บัดนี้ การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงาน
ผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบ
แผนด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงาน 

    มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

     ๑. มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

  ผลการด าเนินการ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้น าแนวทางตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปเป็นองค์ความรู้ในการ

ท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

  ๒. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เนื่อง
ในโอกาสวันต่อตา้นคอร์รัปชั่นสากล ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางเสียงตามสายเทศบาลต าบลตลาด 

  ผลการด าเนินการ 
เป็นการปลูกจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

และประชาชนทั่วไป  
  ๓. โครงการส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากรเทศบาลต าบลตลาด 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากรเทศบาลต าบลตลาด ณ 
สถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 



-๒- 

 

  ผลการด าเนินการ 
พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการจ านวน  ๓๐ คน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรได้น าความรู้

ทางหลักศาสนามาประยุกต์ในการด าเนินชีวิตให้ห่างไกลจากปัญหาด้านยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน โดยการให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ และการได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะอันตรายในด้านสิ่งแวดล้อม  

  ผลการด าเนินการ 
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลตลาด เข้าร่วมโครงการจ านวน  ๕๐ คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและปลูก

จิตส านึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในพ้ืนที่ต าบลตลาด 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๑. กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของผู้บริหาร 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

  ผลการด าเนินการ 

เพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร 

๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้ด าเนินการบริหารงานบุคคลด้วยความโปร่งใส ทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง ตลอดจนการประเมินการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส 

  ผลการด าเนินการ 

ท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมีรูปแบบขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคล 

๓. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดกิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชน 



-๓- 

 

  ผลการด าเนินการ 

  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการและเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

๔. กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลตลาด 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ ระหว่างส่วน
ราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

  ผลการด าเนินการ 

  เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๑. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลตลาด เพ่ือให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลตลาด พร้อมมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

  ผลการด าเนินการ 

  ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลต าบล
ตลาด ตลอดจนระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบของเอกสาร และการค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศ 

๒. โครงการผลิตรายการวิทยุ “เทศบาลต าบลตลาดสัมพันธ์” 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้ผลิตรายการวิทยุ “เทศบาลต าบลตลาดสัมพันธ์” เพ่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร บทบาทภารกิจของเทศบาลต าบลตลาด 

  ผลการด าเนินการ 

  ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
ภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลตลาดได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งท าให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เพ่ือน า
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 

 



-๔- 

 

๓. มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลต าบลตลาด 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ไดจ้ัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด 

พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอดจนได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

  ผลการด าเนินการ 

  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้
รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของราษฎรในชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารราชการต่อไป 

๔. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตลาด 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลตลาด เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 

  ผลการด าเนินการ 

  เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลตลาดและแผนพัฒนาสี่ปี ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 

๕. โครงการสนับสนุนจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท าโครงการสนับสนุนจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตลาด ทั้ง ๙ หมู่บ้าน เพ่ือสรุป
ปัญหาความต้องการของประชาชนและจัดท าแผนพัฒนาท้อง 

  ผลการด าเนินการ 

  ทราบถึงปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของหมู่บ้าน เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมทุกปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 

  การด าเนินการ 

เทศบาลต าบลตลาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 



-๕- 

  ผลการด าเนินการ 

  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการจัดท าแผนพัฒนา
และการด าเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตลาด 

มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้จัดท ารายงานเพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครบทุกส่วน
ราชการ 

  ผลการด าเนินการ 

  บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
การลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 

๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ทางเว็บไซต์ของเทศบาล และผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

  ผลการด าเนินการ 

  ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณเพ่ือบริหารราชการ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของทางราชการ 

๓. มาตรการเฝ้าระวังการทุจริตโดยภาคประชาชน 

  การด าเนินการ 

  เทศบาลต าบลตลาด สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของเทศบาล ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล 

  ผลการด าเนินการ 

  ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมการบริหารราชการในด้านต่าง ๆ 

 

 

 



-๖- 

๒. ปัจจัยสนับสนุน 

  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีปัจจัยในการสนับสนุนและ
ผลักดันในการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  ๑. การมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาเทศบาล เป็นการสร้างระบบ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  ๒. เทศบาลต าบลตลาดมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลตลาด 
  ๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาล
และผ่านทางสื่อออนไลน์ 

๓. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 

  การไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานโดยตรง ท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิง
สัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานใน
ส่วนความรับผิดชอบของตน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติราชการ 

๔. ข้อเสนอแนะ 

  ๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมา
ใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
  ๔. ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 
 


