041รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี : ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ
รายงานผลการดาเนินการป้ องกันการทุจริต
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
-----------------------------------------------เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้มีการจัดทาแผนการป้องกันการทุจริ ตของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
ซึ่งเป็ นแผนปฏิบตั ิการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) นาผลจากการปฏิบตั ิมาปรับแผนป้ องกันการทุจริ ต ให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้ น จึงขอรายงานผลการดาเนิ น การ พร้อมทั้งระบุ ปัจจัยสนับสนุ นปั ญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิและปรับปรุ งแผนป้องกันการทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังนี้
๑.ผลการดาเนินงาน
๑. การสร้ างสั งคมที่ไม่ ทนต่ อการทุจริต ได้ดาเนินการดังนี้
๑.๑ การสร้ างจิต สานึก และตระหนัก แก่ บุค ลากรทั้ งข้ าราชการการเมื องฝ่ ายสภาท้ องถิ่นและฝ่ าย
ประจาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๑ โครงการฝึ กอบรมเสริมสร้ างจิตสานึกด้ านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
-ได้ดาเนิ นการจัด ฝึ กอบรมบุคลากรฝ่ ายประจาและฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาเทศบาลและ
ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา มีวิทยากรประกอบด้วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลรามัน
และผูช้ ่ วยเลขาธิ ก าร ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ ประจาโรงพยาบาล ในเรื่ องวัฒนธรรมองค์ก รและคุณ ธรรม
จริ ยธรรมในการปฏิ บตั ิ ราชการ จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ๙๒ คน งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้
งบประมาณ ๓๐,๐๙๐ บาท(รายละเอียดตามบันทึกรายงานผลการอบรม ของสานักปลัดเทศบาลตาบลเมือง
รามันห์)
๑.๒ การสร้ างจิตสานึกและความตระหนักแก่ ประชาชนทุกภาคส่ วนในท้ องถิ่น
กิจกรรมที่ ๑ โครงการส่ งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-ได้ดาเนิ นการจัดส่ งเสริ มอาชีพให้กบั ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ โดยงาน
พัฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น การฝึ กอบรมผู ้สู ง อายุ จ านวน ๔๐ คนงบประมาณตั้ง ไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ ไ ป
๔๕,๐๐๐บาท
๑.๓.การสร้ างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
กิจกรรมที่ ๑ โครงการโลกสดใสด้วยมือเยาวชน
-จัดฝึ กอบรมเยาวชนในเขตเทศบาลให้เกิดจิตสานึกรักษ์บา้ นเกิดรวมถึงจัดพาทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่นาความรู ้ประสบการณ์มาพัฒนาชุมชนตนเอง ณ จังหวัดกระบี่ จานวน ๙๐ คนงบประมาณ
ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๒๗๑,๗๑๐ บาท

-๒๒. การบริหารราชการเพื่อป้ องกันการทุจริต ได้ ดาเนินการดังนี้
๒.๑.การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้ านการทุจริตของผู้บริหาร
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้ านการทุจริตของผู้บริหารองค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
-ได้จัด ท าประกาศเจตจานงทางการเมื องในการต่ อต้านการทุ จริ ต ของผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
๒.๒.มาตรการสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิบัติราชการ
กิจกรรมที่ ๑ มาตรการสร้ างความโปร่ งใสในการบริหารงานบุคคล
๑.ประกาศเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ เรื่ องระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในภารกิจหลัก
๒.ประกาศเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ เรื่ องนโยบายคุณธรรมจริ ยธรรมของเทศบาลตาบลเมือง
รามันห์
กิจกรรมที่ ๒ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและหัวหน้ าส่ วนราชการ
-ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งมอบอานาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัด/รอง
ปลัดอย่างชัดเจน
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสร้ างความโปร่ งใสในการพิจารณาความดีความชอบ
-มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง ให้ มี ค ณะกรรมการกลั่น กรองพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้น อย่า งชัด เจนมี ก าร
พิจารณาตามเหมาะสม เป็ นธรรม
กิจกรรมที่ ๔ มาตรการการป้ องกันการทุจริ ตและสร้ างความโปร่ งใสในการดาเนินงานทะเบียน และบัตร
ประจาตัวประชาชน
-ได้ดาเนินการร่ วมกับอาเภอรามันที่เป็ นหน่วยบริ การประชาชน ณ ที่วา่ การอาเภอรามัน ซึ่ง
ได้รับรางวัล
กิจกรรมที่ ๕ การยกย่ องเชิดชู เกียรติหน่ วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็ นที่ประจักษ์
-รณรงค์ส ร้ างจิ ตส านึ ก ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล รวมทั้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและความ
โปร่ งใสรวมถึงได้ส่งเสริ มการปฏิบ ัติงานและการดาเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง การให้
ความรู ้ความเข้าใจในการดาเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบล
เมืองรามันห์ การยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติ เจ้าหน้าที่ ทอ้ งถิ่ นที่ ประพฤติ ตน เป็ นแบบอย่างที่ ดี พร้อมทั้งประกาศ
เผยแพร่ ให้บุคลากรในสานักงานรับทราบและถือเป็ นแบบอย่าง

-๓กิจกรรมที่ ๖

การมีส่วนร่ วมของผู้บริหารท้ องถิ่นในกิจกรรมด้ านต่ างๆ
การป้องกันการปราบปรามการทุจริ ต ด้านการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านการทาตัวเป็ น
แบบอย่างที่ดี การเป็ นประธาน/ที่ปรึ กษา/คณะทางาน การเปิ ดรับฟังความคิดเห็นจากทุภาคส่ วนเป็ นต้น ซึ่งมี
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาได้แสดงการมีส่วนร่ วมเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้
๒.๓. หน่ วยงานมีนโยบายที่ชัดเจนเกีย่ วกับมาตรฐานความโปร่ งใส
กิจกรรมที่ ๑

มีการจัดทามาตรฐานความโปร่ งใสครบทั้ง 4 มิติและมีการดาเนินการประกาศและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความโปร่ งใส รวมถึงได้จดั ทาประกาศประมวลจริ ยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ ายประจา
และฝ่ ายการเมือง จัดทาคู่มือจริ ยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.การส่ งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
๓.๑การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าร่ วมประชุม สัมมนา อบรม ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
กิจกรรมที่ ๒ การเผยแพร่ ป ระกาศจัดซื้ อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและเว็บไซต์ซ่ ึ งมีการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในหลายช่องทางเกินเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
กิจกรรมที่ ๓ การเก็บสถิติและสรุ ปผลการใช้บริ การศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารให้ผบู ้ ริ หารทราบอย่างสม่าเสมอซึ่ ง
ปรากฏในรายงานผลการใช้ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๓.๒ การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ นการมี ส่ วนร่ ว มของภาคประชาชนและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริตหรื อประพฤติมิชอบ
กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต การสร้าง
มาตรฐานความโปร่ งใส เช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบตั ิขอ้ มูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ช่องทาง
กิจกรรมที่ ๒ การสารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผูร้ ับบริ การ/ผูม้ ีส่ วนได้เสี ยเกี่ยวกับการป้ องกันการ
ทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบของเทศบาลตาบลเมื องรามัน ห์ จึ ง เห็ นควรจัดให้มี ก ารส ารวจในเรื่ องนี้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกๆปี

-๔๔ : การเสริมสร้ างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
กาหนด
กิจกรรมที่ ๑ การจัดทารายงานการควบคุมภายใน กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๒ การสนับ สนุ นให้ ภาคประชาชนมี ส่วนร่ วมตรวจสอบปฏิ บัติหรื อการบริ หารราชการตาม
ช่ องทางที่สามารถดาเนินการได้
กิจกรรมที่ ๑

การจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

๔.๓ การจัดการเพื่อลดความเสี่ ยงที่เกิดการทุจริต
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเสริ ม ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐ รวมถึงการจัดส่ ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
มากยิง่ ขึ้น
๔.๔ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
กิจกรรมที่ ๑ จัดทารายงานผลความส าเร็ จของแผนปฏิบัติการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ กับมาตรฐานความโปร่ งใส
๒. การวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินการและปัจจัยสนับสนุน
๒.๑ ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบตั ิ การฯ มีปั จจัยในการสนับสนุ นและผลักดันในการ
ดาเนินการประสบความสาเร็จ ดังนี้
๑) ตัวชี้ วดั นี้ เป็ นตัวชี้ วดั ตามค ารั บ รองฯ ของหน่ วยงาน จึ งถื อเป็ นนโยบายส าคัญ ผูบ้ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่จึงให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
๒) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นการสร้างระบบการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๓) เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่ งใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
๔) มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทาง Web site ของ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์

-๕๒.๒ วิเคราะห์ แผนปฏิบัติการฯ
จากการวิเคราะห์แผนปฏิบตั ิการป้ องกันการทุจริ ตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์แล้ว มีขอ้ สังเกตในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
๓.๑ลัก ษณะ/รู ป แบบของกิ จกรรมที่ เทศบาล ดาเนิ น การ จะเป็ นกิจกรรมที่ มี ล ัก ษณะที่
คล้ายกัน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
๓.๒ การดาเนิ นกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ ของส่ วนราชการยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิง
ปริ มาณ ยังไม่วดั ผลเชิ งคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่ องจากผูร้ ับผิดชอบยังขาดความเข้าใจเรื่ องของการ
จัดทาแผน
๓.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดาเนินงานเพื่อปรับแผนปฎิบัติการในปี งบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๓.๑ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดาเนินงาน
๓.๑.๑ ข้อดี
๓.๑.๑.๑) การจัดทาแผนป้องกันการทุจริ ตช่วยกระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกิดความตระหนักในการ
ทางานที่เป็ นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็ นระบบ
๓.๑.๑.๒) ก่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง ระบบงานให้ เหมาะสมเพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการและ
ประชาชน
๓.๑.๑.๓) เกิดการพัฒนาสมรรถนะในการทางานของบุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียด
รอบคอบในการทางาน ลดความผิดพลาดในการดาเนิ นการโดยเฉพาะในเรื่ องของการจัดซื้ อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ
๓.๑.๑.๔) เกิดการสร้างเครื อข่ายในการช่วยตรวจสอบการทางานของภาคราชการ การมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการทางานของภาคราชการ
๓.๑.๑.๕) ประชาชนเกิดความมัน่ ใจในการทางานของภาคราชการมากขึ้น ลดจานวนการร้องเรี ยน
เพิม่ ความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานและเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางานของภาคราชการ
๓.๑.๑.๖) เป็ นการเสริ มสร้างจิตสานึ กและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบตั ิงานโดยสุ จริ ตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างและป้องกันการทุจริ ตในหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๓.๑.๑.๗) เป็ นการส่ งเสริ มให้มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน และ
การดารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็ นการสร้างภูมิคมุ ้ กันและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
๓.๑.๑.๘) เป็ นการป้ องกันบุคลากรของหน่ วยงานราชการมิให้กระทาผิด ซึ่ งทาให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบตั ิที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง

-๖๓.๑.๑.๙) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรมจริ ยธรรม
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั และมีหลักธรรมาภิบาล
๓.๑.๒ ข้อเสีย
การจัดทากิจกรรมหรื อแผนงานบางอย่าง เป็ นการเพิ่มภาระจากการปฏิบตั ิงานประจาและบุคลากร
ของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาตัวชี้วดั
๓.๑.๓ ปัญหาอุปสรรค
๓.๑.๓.๑ การจัดหาวิทยากรที่ดีความรู ้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็ นเรื่ องที่ยาก
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
๓.๒.๓.๒ การจัดอบรม ให้ความรู ้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่ องวิชาการและด้านการป้ องกันยังมี
น้อย ไม่ต่อเนื่อง
๓.๑.๓.๓ เครื อข่ายในภาคประชาชนบางส่ วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของ
ตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตเป็ นเรื่ องของหน่วยงานราชการเท่านั้น
๓.๑.๔ ข้อเสนอแนะ
๓.๑.๔.๑ พัฒ นาศัก ยภาพและปลู ก ฝั งข้าราชการให้มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม่ก ระท าการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
๓.๑.๔.๒ พัฒ นาระบบประเมิ น ผลการเสริ ม สร้ างธรรมาภิ บ าลในระดับ บุ ค คล โดยน าผลการ
ประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓.๑.๔.๓ เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ ว มในการเข้าถึ งอ านาจการตัด สิ น ใจ โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่ งใส สมเหตุสมผล
๔. ข้อพิจารณา
ในการด าเนิ น การปฏิ บ ัติ ง านตามแผนปฏิ บัติ ก ารการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ส่ วนราชการต่าง ๆ สามารถดาเนินการให้เป็ นไปได้ระดับหนึ่งตาม
เป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ข องแผนงานแต่ ย งั ไม่ ค รบทุ ก โครงการที่ ต้ งั ไว้ จึ งเห็ น ควรน าเสนอประเด็ น
ดังกล่าวให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกส่ วนราชการ
ได้พิจารณาเพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับแผนปฏิบตั ิการการป้ องกัน การทุจริ ต ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๓ ต่อไป

